
Selskabet har en bestyrelse bestående af en  
formand, en næstformand, en sekretær, en  
kasserer og op til tre menige bestyrelsesmedlem-
mer. 
Et af bestyrelsesmedlemmerne er en uddannel-
sessøgende læge i Samfundsmedicin. Et medlem 
kan være speciallæge i et andet speciale.
Øvrige medlemmer vælges blandt  
samfundsmedicinske speciallæger. 
Dertil vælges to suppleanter, hvoraf den ene skal 
være speciallæge i samfundsmedicin, mens den 
anden kan være en uddannelsessøgende læge i 
Samfundsmedicin.

Bestyrelsen vælges på selskabets ordinære  
generalforsamling. Kandidaterne bør motivere 
deres kandidatur forud for afstemningen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkom-
mende bestyrelsesmøde med formand, næstfor-
mand, kasserer og sekretær.  
Formanden og næstformanden skal være  
speciallæger i Samfundsmedicin.

Sekretæren arbejder tæt sammen med admini-
strationen i DSFF om medlemslister mv.

Det tilstræbes at formand og næstformand  
besidder posterne for en periode af minimum to 
år og maximum fire år. 

Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, kan  
bestyrelsen konstituere en suppleant eller et 
medlem frem til næste generalforsamling.  

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad 
gangen. Suppleanter vælges for et år ad gangen.
Desuden vælges i bestyrelsen en kontaktperson 
til DSFF, der deltager i bestyrelsesmøder i DSFF. 

Bestyrelsen fatlægger selv sin forretningsorden 
herunder hyppigheden af møder. Der tages  
referat fra bestyrelsens møder, og disse offentlig-
gøres på DSFF´s Hjemmeside.

Formanden for Det lægelige uddannelsesudvalg  
er associeret medlem af Dansk  
Samfundsmedicinsk  Selskabs bestyrelse og har 
møderet men ikke stemmeret til selskabets be-
styrelsesmøder. 

Bestyrelsens forslag til ændring af DASAMS vedtægter
Nugældende §4 stk. 1

Selskabet har en bestyrelse bestående af en  
formand, en næstformand, en sekretær, en  
kasserer og to menige bestyrelsesmedlemmer. 
Et af bestyrelsesmedlemmerne er en uddannel-
sessøgende læge i Samfundsmedicin. 
Øvrige medlemmer vælges blandt  
samfundsmedicinske speciallæger. 
Dertil vælges to suppleanter, hvoraf den ene skal 
være speciallæge i samfundsmedicin, mens den 
anden kan være en uddannelsessøgende læge i 
Samfundsmedicin.

Bestyrelsen vælges på selskabets ordinære  
generalforsamling. Kandidaterne bør motivere 
deres kandidatur forud for afstemningen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkom-
mende bestyrelsesmøde med formand, næstfor-
mand, kasserer og sekretær.  
Formanden og næstformanden skal være  
speciallæger i Samfundsmedicin.

Sekretæren arbejder tæt sammen med admini-
strationen i DSFF om medlemslister mv.

Det tilstræbes at formand og næstformand  
besidder posterne for en periode af minimum to 
år og maximum fire år. 

Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, kan  
bestyrelsen konstituere en suppleant eller et 
medlem frem til næste generalforsamling.  

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad 
gangen. Suppleanter vælges for et år ad gangen.
Desuden vælges i bestyrelsen en kontaktperson 
til DSFF, der deltager i bestyrelsesmøder i DSFF. 

Bestyrelsen fatlægger selv sin forretningsorden 
herunder hyppigheden af møder. Der tages  
referat fra bestyrelsens møder, og disse offentlig-
gøres på DSFF´s Hjemmeside.

Formanden for Det lægelige uddannelsesudvalg  
er associeret medlem af Dansk  
Samfundsmedicinsk  Selskabs bestyrelse og har 
møderet men ikke stemmeret til selskabets be-
styrelsesmøder. 

I vedtægternes §4 stk 1 foretages følgende ændringer:  
3. linje: to menige medlemmer ændres til : op til tre menige medlemmer
6. linje efter : uddannelsessøgende læge i Samfundsmedicin indsættes ny sætning:  
Et medlem kan være speciallæge i et andet speciale.  

Begrundelse for forslag til vedtægtsændringerne
Der findes speciallæger fra andre specialer, som arbejder i det samfundsmedicinske område eller som 
har varig tilknytning og interesse for specialet.  
Med nugældende vedtægter er disse ikke umidddelbart valgbare til bestyrelsen i selskabet.  
Med baggrund i drøftelserne på generalforsamlingen i 2018 foreslår bestyrelsen ovenfor nævnte  
ændringer i vedtægterne. Herved klarificeres mulighederne for valg af et bestyrelsesmedlem med anden 
speciallægelig baggrund uden at selskabets specialebærende rolle og opgaver påvirkes.

Ændringsforslag til §4 stk. 1




