
  
Vedtægter for FAIM 

 

§ 1 Navn og hjemsted 

 
Foreningens navn er Foreningen For Autoimmune Sygdomme (forkortes FAIM).   

Stk. 2. Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 

§ 2 Formål 

Foreningens formål er: 

1. At være talerør for alle, med autoimmune sygdomme.  

2. At få anerkendt autoimmunitet som én selvstændig sygdomskategori. Offentligheden og 

sundhedssektoren skal bl.a. have større indsigt, i den genetiske disponering for 

autoimmune sygdomme.  

3. At øge offentlighedens kendskab til de over 100 eksisterende autoimmune sygdomme - og 

deres indbyrdes sammenhæng.  

4. At arbejde for at skabe autoimmune sygdomme - Centers of Excellence, og tværfaglige 

specialistenheder. Samle eksperter ét sted, så hårdt ramte patienter undgår at bruge tid, 

energi og sparsomme ressourcer på at rejse rundt i landet, for at møde specialister inden 

for specifikke fagområder. 

5. At facilitere/fremme mere samarbejde og forskning, på tværs af autoimmune sygdomme 

og samspillet mellem disse - og følgesygdomme. 

6. At være politisk kontaktorgan over for relevante institutioner og organisationer, inden for 

området autoimmune sygdomme. 

 

§ 3 Medlemmer 

 

Som medlemmer af foreningen, kan optages enkelt personer, familier, firmaer, selskaber, 

institutioner, hospitaler, kommuner, organisationer og foreninger. Kontingentet fastsættes af 

generalforsamlingen. Kun personlige- og familiemedlemskaber har stemmeret (1 stemme). 

Stk. 2. . Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis handlinger, udtalelser eller skriverier er 

direkte skadelige for foreningens daglige virke og omdømme. På den efterfølgende 

generalforsamling har den ekskluderede ret til at forklare sine handlinger, og dermed lade det 

være op til generalforsamlingen om eksklusionen skal fastholdes eller ophæves.  

 § 4 Medlemskab og hæftelse 
 

Et medlem kan udtræde af FAIM, med dags varsel. 

Evt. kontingent refunderes ikke. 

§ 5 Foreningens midler 



Formandskabet kan investere foreningens midler i sikre værdipapirer med kort løbetid. 

Værdipapirerne skal være let omsættelige.  

§ 6 Formandskabet og Generalforsamling 

 
Foreningens højeste myndighed er formandskabet, der udgøres af Landsformanden, 

næstformanden og direktøren. 

 

Formandskabet fastlægger de overordnede holdninger, politikker og handlingsplaner, med 

udgangspunkt i bestyrelsens beslutninger, der danner grundlag for FAIMs arbejde. Formandskabet 

kan nedsætte udvalg efter behov.  

Formandskabet indkalder til ordinær Generalforsamling. Generalforsamlingen skal afholdes inden 

udgangen af april måned. 

Formandskabet udsender (på e-mail) senest 14 dage før generalforsamling indkaldelse med 

dagsorden, regnskab og forslag til alle medlemmer. 

Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent 

2. Landsformandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og aktuelle 

sundhedspolitiske temaer 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Behandling af fremsatte forslag  

5. Valg af landsformand.  

6. Valg af næstformand  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

8. Valg af suppleanter 

9. Fremlæggelse af forslag til handlingsplan for det følgende år til godkendelse 

10. Eventuelt. 

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.  

Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal – afstemningerne nævnt i § 14 og 15 dog med to 

tredjedele flertal. 

Der tages referat af generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten. 

Ethvert medlem af FAIM, kan begære forslag optaget til behandling på generalforsamlingen. 

Forslag indgives skriftligt til formandskabet, senest fire uger forud for en generalforsamling. 

Formandskabet bestemmer, i hvilken rækkefølge indkomne forslag behandles. Forslagene 

udsendes til medlemmerne i overensstemmelse med § 6. 

Kandidater til punkt 5 – 8 i dagsordenen skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger 

før generalforsamlingen. Såfremt antallet af opstillede kandidater er mindre end antallet af disponible 

stillinger til bestyrelsen kan yderligere forslag til kandidater ske på selve generalforsamlingen. Medlemmer, 

der skriftlig tilkendegiver, at de er villige til at modtage valg, er valgbare, selvom de er forhindrede i at give 

møde på generalforsamlingen.  

§ 7 Midtvejsmøde 

 
Der holdes et årligt midtvejsmøde med bestyrelsen med henblik på at drøfte politik, strategi og 

principielle spørgsmål. Formandskabet udsender mødeindkaldelse med dagsorden til bestyrelsen 

senest 21 dage før mødet. 



Dagsordenen for midtvejsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter: 

1. Forelæggelse af forslag til budget for det følgende år til godkendelse 

2. Fastsættelse af medlemskontingenter 

Bestyrelsen kan indsende forslag til dagsordenen løbende, dog senest to uger før midtvejsmødets 

afholdelse. 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen, eller mindst 2/3 af de 

stemmeberettigede fremsætter skriftligt ønske herom, ledsaget af forslag til dagsorden. Indkaldes af 

bestyrelsen, senest 8 uger efter en sådan begærings fremkomst, med mindst 14 dages varsel og angivelse 

af en dagsorden.  

§ 9 Valg af landsformand og formandskab 

 
Formandskabet består af direktør, Landsformand og næstformand. 

Landsformanden vælges for fem år ad gangen ved simpelt flertal. Landsformanden kan ikke 

samtidig, være aktiv i en medlemsorganisation/patientforening, omhandlende autoimmune 

sygdomme. Kun passivt medlemskab.  

Hvervet som Landsformand er som udgangspunkt ulønnet. Bestyrelsen kan dog, i særlige tilfælde, 

aftale et honorar.  

Direkte udgifter til landsformandens deltagelse i møder refunderes af FAIM. 

 

Næstformanden vælges for 2 år ad gangen, og hvervet er ulønnet. Direkte udgifter til 

næstformandens deltagelse i møder refunderes af FAIM 

 

Bestyrelsesmedlemmers direkte udgifter ifm. midtvejsmøder refunderes af FAIM 

 

Direktøren udpeges af bestyrelsen, og vælges for fem år ad gangen. 

Aflønning aftales med bestyrelsen. 

§ 10 Formandskabet og tegningsregel 

 
Formandskabet har over for bestyrelsen ansvaret for foreningens virksomhed, herunder for 

regnskab og budget. Formandskabet fastsætter selv sin forretningsorden. 

I tilfælde af formandens forfald, fungerer næstformanden som formand indtil næste 

generalforsamling. 

Formandskabet forbereder midtvejsmøderne med bestyrelsen og sikrer, at bestyrelsens 

beslutninger udføres. Formandskabet arbejder på grundlag af de synspunkter og politikker, som 

bestyrelsen fastlægger. 

Foreningen tegnes af formandskabet. 

§ 11 Sekretariat 

 
Direktøren leder foreningens sekretariat. Formandskabet ansætter øvrigt personale i sekretariatet, 

på baggrund af beslutning om, hvilke kompetencer sekretariatet skal rumme.  



Sekretariatet servicerer og understøtter formandskabet og bestyrelsen i udøvelsen af deres 

opgaver. 

§ 12 Økonomi 

 
Sekretariatet udarbejder forslag til budgetter, som via formandskabet forelægges bestyrelsen til 

endelig godkendelse. 

Medlemskontingentet fastsættes særskilt af bestyrelsen. 

§ 13 Regnskab og revision 

 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af en registreret revisor, 

udpeget af formandskabet. 

§ 14 Vedtægtsændringer 

 
Ændring af nærværende vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor ændringsforslagene 

er opført på dagsordenen, og mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmer for.  

§ 15 Opløsning 
Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige 

medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås et sådant flertal ikke, kan opløsningen ske mindst 8 dage 

efter forelæggelse på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med simpelt flertal.   

Stk. 2. Træffer generalforsamlingen beslutning om landsforeningens opløsning, skal foreningens midler gå 

til formål, der i så høj grad som muligt svarer til de i § 2 nævnte. Endvidere skal generalforsamlingen 

beslutte, at formuen overdrages til én navngiven/flere navngivne almen velgørende foreninger mv., som er 

hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land. Den trufne beslutning forelægges Indenrigs- 

og/eller Sundhedsministeriet til godkendelse, og dette ministeriums afgørelse om formuens anvendelse er 

bindende  

§ 16 Etablering/Opstart 

 
Foreningen starter op med en bestyrelse, der består af 5 personlige medlemmer, der vælges på 

den stiftende generalforsamling. Disse fortsætter, indtil foreningen har mindst 1000 betalende 

medlemmer (personlige og/eller Familiemedlemmer).  Herefter overgår man til at følge 

vedtægterne § 1 til § 15.   

§ 6 træder først i kraft når foreningen har mindst 1000 betalende medlemmer (personlige og/eller 

Familiemedlemmer). 

 

§ 13 Medlemskontingent for støttemedlemmer er 75 kr., 100 kr. for personlige medlemmer og 

200 kr. for familiemedlemskaber. Medlems-/toiletkort følger gratis med ved alle typer af 

medlemskab. Alle andre, med autoimmune sygdomme, kan frit modtage et toiletkort (+39 kr. 

porto/ekspedition) og figurerer som T-medlemmer. 

Medlemskontingent for virksomheder og foreninger m.fl. er 1200 kr. 

Når disse punkter er opfyldt, opløses § 16. 

 

Vedtaget på afholdt generalforsamling 2. marts 2019  


