Vedtægter
For
HjerneForum

§ 1.
Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Landsforening til Bekæmpelse af Hjernesygdomme, i daglig tale
HjerneForum.

§ 2.
Formål.
HjerneForum er en almennyttig landsdækkende organisation, som har til formål at
støtte hjerneforskning. Foreningen har således til formål:
1. at fremme hjerneforskningen og derved bekæmpe hjernesygdomme.
2. at formidle information til samfundet vedrørende hjerneforsknings metoder
og resultater. Foreningen oplyser både om hjernens normale udvikling og
funktioner og hjernesygdomme, herunder disses årsag, forebyggelse og
behandling.
3. at oplyse befolkningen i klar form om hjernefunktioner både i relation til
udvikling ved tiltagende alder og til påvirkende sygdomme med henblik på
at skabe forståelse hos omgivelser for hvorledes man kan forholde sig.
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4. at fremme samarbejde og kommunikation mellem faggrupper, der relaterer
sig hjernen.
5. at fremme samarbejde og kommunikation mellem naturvidenskab og
humaniora i hjernemæssig sammenhæng.
6. at fremme internationalt samarbejde på hjerneområdet.

§ 3.
Medlemmer.
Som medlemmer i HjerneForum kan optages:
1. Enkeltpersoner, som ønsker at støtte HjerneForums arbejde.
2. Myndigheder, institutioner, organisationer og virksomheder.

§ 4.
Aktivitet.
Fremme af foreningens formål i relation til den brede befolkning skabes ved
medlemsmøder og formidling af foredrag og kurser.

§ 5.
Generalforsamling.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Generalforsamlingen
afholdes i København eller Århus efter bestyrelsens valg. Generalforsamlingen
indkaldes ved brev eller e-mail senest 14 dage før afholdelse og med angivelse af
tid og sted.
Ordinær generalforsamling skal afholdes i april måned. Hvis generalforsamling i
ekstraordinære tilfælde afholdes senere end i april kan de, der er mødt til
generalforsamlingen ved almindelig stemmeflertal vedtage at generalforsamlingen er
lovlig.
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1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
3. Forelæggelse af årsregnskab.
4. Bestyrelsens forslag til kommende handlingsplan.
5. Evt. valg af formand, jfr. §8.
6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, halvdelen på lige år.
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Bestyrelsens meddelelse om medlemskontingent for det kommende år.
10. Behandling af indkomne forslag.
11. Eventuelt.

§6.
Ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
15 medlemmer i foreningen kan kræves ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldelse med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Hvis medlemmer kræver indkaldelse skal det ske inden 14 dage efter gyldig
anmodninger er kommet frem til bestyrelsen, som foretager indkaldelse.

§7.
Stemmeret.
Hvert medlem har på generalforsamlingen én stemme. Der kan gives fuldmagt til
medlemmer af foreningen. En fuldmagt skal være skriftlig og forevises ved adgang
til generalforsamlingen.
Udøvelse af stemmeret er betinget af at foreningskontingent er betalt inden
generalforsamlingen afholdes.
Ved generalforsamlingens åbning afkrydses på en medlemsliste hvem der er
fremmødt.
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Fuldmagtshavere skal oplyse hvem en fuldmagt er fra. Forslag som et medlem
måtte ønske indeholdt i dagsorden og behandlet på generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 10. marts.
§8.
Bestyrelse.
Foreningen ledes af bestyrelsen.
Et bestyrelsesmedlem skal være medlem af foreningen. Formanden vælges for 2 år
af gangen.
Til bestyrelsen skal ud over formanden vælges 4-6 medlemmer efter
generalforsamlingens afgørelse.
Straks efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med valg af
næstformand og kasserer. Funktioner for øvrige bestyrelsesmedlemmer kan fastsættes
på det konstituerende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen afholder møder efter behov og indkaldes af formanden. Formanden
indlægger i indkaldelsen en dagsorden.

Underskrevet af Albert Gjedde, Nicolas Caesar Petersen, Rune Skovgaard Rasmussen,
Jens Bøgeskov, Mark Schramm Christensen, Thomas Alrik Sørensen og Jesper
Mogensen
Formand, Albert Gjedde

Næstformand, Nicolas Caesar Petersen

Kassér, Rune Skovgaard Rasmusssen

Medlem, Jens Bøgeskov

Medlem, Mark Schramm Christensen

Medlem, Thomas Alrik Sørensen

HjerneForum
Landsforening til Bekæmpelse af Hjernesygdomme
c/o Jap Le Fischer, Borgergade 1, 3th, 8700 Horsens
E-mail: adm@hjerneforum.dk
Hjemmeside: Hjerneforum.dk

