VEDTÆGTER
For
Dansk Uroradiologisk Selskab
– stiftet 1987
§1
Selskabet navn er DANSK URORADIOLOGISK SELSKAB (Eng.: The Danish Society of Uroradiology). Herefter betegnet selskabet.
§2
Uroradiologi omfatter billeddiagnostik og intervention i nyrer, urinveje (nyrer, ureteres, blære,
urethra), kvindelige kønsorganer (uterus, salpinges, cervix ovarier) og mandlige kønsorganer (penis, prostata, vesiculae seminalis, ductus deferens).
§3
Selskabets formål er:
1. At fremme forskning, udvikling og undervisning inden for uroradiologi i bred forstand.
2. At repræsentere dansk uroradiologi over for udlandet i udlandet og i Danmark.
3. At afholde møder om uroradiologi.
4. At optimere uroradiologisk diagnostik og terapi for den danske befolkning, herunder harmonisere uroradiologiske undersøgelser.
5. At udbrede ESURs guidelines i Danmark.
§4
Selskabet optager personer, der interesserer sig for uroradiologi i bred forstand efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen, der skal godkende ansøgningen. Selskabet er ikke kun for radiologer, men også
for urologer, kliniske fysiologer og nuklearmedicinere, pædiatere, onkologer og gynækologer, samt
andre sundhedsvidenskabelige uddannet personer med interesse for urogenital radiologi.
§5
Selskabets bestyrelse kan – uden generalforsamlingens godkendelse – udnævne personer, der har
ydet et væsentligt bidrag til uroradiologien, til livsvarige medlemmer af selskabet.
§6
Selskabets bestyrelse kan udskrive et kontingent til dækning af selskabets drift, herunder afholdelse
af møder. Kontingentet skal godkendes på den årlige generalforsamling og skal være det samme for
alle medlemmer, hvorimod æresmedlemmer er kontingentfri. Firmamedlemmer skal betale dobbelt
kontingent. Resistance over 6 måneder med betaling af kontingent fører til automatisk eksklusion af
selskabet.
§7
Selskabets formue hæfter alene for selskabets økonomiske forpligtelser. Selskabets midler kan ikke
gøre til genstand for retsforfølgelse i anledning af andre selskabers, fondes og/eller medlemmers
personlige forpligtelser. Selskabets midler skal anbringes efter gældende retningslinjer til fordelagtig forrentning. De kontante midler skal indestå på konto i anerkendt pengeinstitut. Selskabets beholdning af værdipapirer skal lægge i depot i samme pengeinstitut. Selskabet er berettiget til at have

en giro-checkkonto og/eller netbank. Kassereren fører regnskab og regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor, der skal være stemmeberettiget medlem af selskabet.
§8
Selskabets bestyrelse tegner selskabet udadtil. Bestyrelsen består af fem medlemmer fra selskabet
valgt på selskabets generalforsamling for en periode af 2 år. Formand og sekretær kan aldrig være
på valg samtidig. Formanden skal være radiolog. Genvalg kan finde sted. Valg til bestyrelsen sker
ved skriftlig afstemning. Hvert medlem har én stemme for hver ledig bestyrelsespost. Valgt er de
kandidater, der samler flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
§9
Selskabets bestyrelse konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer i henhold til valget på
generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for dens virke. Bestyrelsen må
gerne behandle sager ved simpel rundsending. Bestyrelsen fører protokol over møder og skriftligt
behandlede sager.
§ 10
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed, og den afholdes årligt. Generalforsamlingen
indkaldes ved skriftlig indkaldelse udsendt til medlemmerne fremsendt mindst 2 måneder før afholdelsen. Generalforsamlingen afholdes oftest i forbindelse med et videnskabeligt møde. På generalforsamlingen skal bestyrelsen fremlægge beretning og regnskab til godkendelse. Dagordenen skal
mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Selskabets regnskab.
4. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse.
5. Valg af revisor.
6. Kontingentfastsættelse for det følgende år.
7. Forslag fra medlemmerne (skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger efter indkaldelse til generalforsamling er udsendt).
8. Forslag til bestyrelsen
9. Eventuelt.
Ikke aktuelle punkter kan bestyrelsen lade udgå.
§ 11
Selskabets bestyrelse kan med samme varsel som til den ordinære generalforsamling indkalde til
ekstraordinær generalforsamling. Hvis ⅔ af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder
om en ekstraordinær generalforsamling, skal en sådan afholdes senest 2 måneder efter bestyrelsen
har modtaget anmodningen.
§ 12
Planlægning af det årlige faglige arrangement varetages af bestyrelsen. Afholdelsen af de faglige
arrangementer skal foregå i hhv. Århus, Odense og København på skift.
§ 13
Ændringer i nærværende vedtægter kan ske, dersom ⅔ af medlemmerne stemmer herfor på en ordinær generalforsamling i selskabet.

§ 14
Selskabet kan kun opløses af selskabets generalforsamling, dersom mindst 75% af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor ved to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger, eller
hvis selskabet ingen stemmeberettigede medlemmer har. Eventuelle midler skal den senest valgte
bestyrelse sørge for bliver anvendt til uroradiologisk forskning.
Vedtaget 17. december 2012.

