Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Forslag nr. 1
§ 3 Medlemsforhold
Nuværende tekst:
"Stk. 1. Som ordinære medlemmer kan optages enhver læge, der er medlem af Lægeforeningen.
Stk. 2. Som passive medlemmer kan optages lægestuderende, der er medlem af Foreningen af
Danske Lægestuderende. Passive medlemmer modtager meddelelser fra bestyrelsen og kan deltage i
selskabets arrangementer, men kan ikke vælges til bestyrelsen eller udvalg og har ikke stemmeret.
Stk. 3. Firmaer og andre institutioner kan være passive medlemmer og optages efter indstilling fra
bestyrelsen.
Stk. 4. Æresmedlemmer kan optages efter motiveret forslag af bestyrelsen, når der på en
generalforsamling er 2/3 af de tilstedeværende, som stemmer for. Æresmedlemmer har samme
rettigheder som ordinære medlemmer.
Stk. 5. Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.
Stk. 6. Beslutning om eksklusion af et medlem træffes på generalforsamling, når det er foranmeldt
som et punkt på dagsordenen."
Bestyrelsens ændringsforslag:
"Stk. 1. Som ordinære medlemmer kan optages enhver læge, der er medlem af Lægeforeningen.
Stk. 2. Som passive medlemmer kan optages lægestuderende, der er medlem af Foreningen af
Danske Lægestuderende. Passive medlemmer modtager meddelelser fra bestyrelsen og kan deltage i
selskabets arrangementer, men kan ikke vælges til bestyrelsen eller udvalg og har ikke stemmeret.
Stk. 3. Firmaer og andre institutioner kan være passive medlemmer og optages efter indstilling fra
bestyrelsen.
Stk. 4. Æresmedlemmer kan optages efter motiveret forslag af bestyrelsen, når der på en
generalforsamling er 2/3 af de tilstedeværende, som stemmer for. Æresmedlemmer har samme
rettigheder som ordinære medlemmer.
Stk. 5. Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.
Stk. 6. Medlemmer, som er yngre læger, kan associeres til undergrupperingen Fraktionen af
Yngre Palliatører (FYP).
Stk. 7. Beslutning om eksklusion af et medlem træffes på generalforsamling, når det er
foranmeldt som et punkt på dagsordenen."
Begrundelse:
Konsekvens af drøftelse på generalforsamling 2020, hvor der var opbakning til etablering
af FYP.

Forslag nr. 2
§ 4 Bestyrelsen
Nuværende tekst:
”§ 4, stk. 1
Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Formanden er på valg
hvert andet år. Hvert andet år er yderligere 3 medlemmer på valg. Lægelige professorer i palliativ
medicin/palliativ indsats har møderet uden stemmeret ved bestyrelsens møder."
Bestyrelsens ændringsforslag:
”§ 4, stk. 1
Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Formanden er på valg
hvert andet år. Hvert andet år er yderligere 3 medlemmer på valg.
Bestyrelsen kan associere medlemmer med særlige kompetencer for bestyrelsesarbejdet.
Associeret medlemskab af bestyrelsen forudsætter ordinært medlemskab af DSPaM. De
associerede medlemmer har ikke stemmeret ved bestyrelsens møder.
Faste associerede medlemmer er lægelige professorer i palliativ medicin/palliativ indsats og en
repræsentant for Fraktionen af Yngre Palliatører.
Begrundelse:
Konsekvens af generalforsamling 2020, hvor der var opbakning til etablering af FYP og til
at arbejde for et aktivt og nært samarbejde mellem bestyrelsen og FYP.

