
Foreningen Læger for Klimaet 

Vedtægter 

§ 1 
Navn 
Stk. 1. 
Foreningens navn er Læger for Klimaet.  

§ 2 
Formål 
Stk. 1. 

1) At oplyse befolkning, læger, andre sundhedsprofessionelle og beslutningstagerne 
om den store trussel klimaforandringerne udgør mod den globale sundhed. 

2) At medvirke til at forebygge og begrænse klimaforandringerne og til at  
sundhedsvæsenet bliver i stand til at håndtere den stigende udbredelse af  
klimarelaterede sygdomme, som forventes.  

3) At sætte fokus på, at det faktum, at Sundhedsvæsnet, er ansvarlig for ca 5 % af 
CO2- udledningen i Danmark og at bidrage til at minimere dette.  

§ 3 
Medlemsforhold 
Stk. 1. 
Som medlemmer kan optages læger og andre, der ved deres virke bidrager til foreningens 
formål.  

Stk. 2 
Anmodning om optagelse sendes til foreningens sekretær. 

Stk. 3 
Medlemskab forudsættes af betaling af det af generalforsamlingen fastsatte 
medlemskontingent. Betalingsåret løber fra 1 uge inden den årlige Generalforsamlings 
begyndelse frem til 8 dage før næste Generalforsamling. 

Stk 4. 
Medlemskab af Læger for Klimaet giver mulighed for at deltage i foreningens arbejde. Kun 
læger har stemmeret og kan stille op til valg. 

Stk. 5. 
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til selskabets sekretær. Ved kontingentrestance 
over et år overlades ærindet til bestyrelsen som skal tage stilling til eventuel eksklusion.  

Stk. 6. 
Eksklusion af et medlem kan ske, hvis medlemmet modarbejder foreningens formål. 
Bestyrelsen har ret til at ekskludere medlemmer ved simpelt flertal. Gør medlemmet indsigelse 



mod eksklusionen, skal eksklusionen drøftes på næste ordinære eller ekstraordinære 
generalforsamling.  

§ 4 
Bestyrelsesforhold 
Stk. 1. 
Foreningens virksomhed ledes af en bestyrelse bestående af en formand/kvinde, 4 ordinære 
medlemmer og to suppleanter. Suppleanter har ret til at deltage i bestyrelsens møder, men 
opnår først ret til at stemme ved bestyrelsens møder, hvis et medlem udtræder af bestyrelsen.  

Stk. 2. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter den årlige generalforsamling, som minimum udpeges 
kasserer og sekretær.  

Stk. 3. 
Valg til bestyrelsen sker for to år ad gangen. 

Stk. 4 
Bestyrelsen vælger foreningens repræsentant(er) til samarbejde med evt. eksterne aktører 
såsom Lægevidenskabelige Selskaber og Lægeforeningen.  
  
§ 5 
Udvalg og arbejdsgrupper 
Stk. 1. 
Bestyrelsen kan efter eget skøn eller efter opfordring fra medlemmerne nedsætte udvalg og 
videnskabelige arbejdsgrupper til behandling af sager af særlig interesse for medlemmerne. 

Stk. 2. 
Alle arbejdsgrupper og udvalg er ansvarlige over for bestyrelsen, som skal orienteres om og 
godkende større aktiviteter i de enkelte arbejdsgrupper og udvalg. 

Stk. 3. 
I det omfang foreningens økonomi tillader det, kan bestyrelsen bevilge penge til diverse 
aktiviteter i det enkelte udvalg eller arbejdsgruppe – herunder nødvendig rejserefusion. 

Stk. 4. 
Bestyrelsen har ret til at ophæve nedsatte udvalg eller arbejdsgrupper, hvis disses 
kommissorium er opfyldt eller hvis andre forhold begrunder det. Evt. uoverensstemmelser 
vedrørende ophævelse af et udvalg eller arbejdsgruppe afgøres ved simpelt flertal på den 
nærmest efterfølgende generalforsamling. 

§ 6. 
Generalforsamling 
Stk. 1. 
En generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Alle spørgsmål afgøres 
ved simpelt stemmeflertal, undtagen de i § 7 og 9 nævnte forhold. Hvis en af forsamlingens 



stemmeberettigede deltagere kræver det, skal afstemningen foregå skriftligt blandt de 
fremmødte medlemmer. 

Stk. 2. 
1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert forår  
2. Følgende handlinger skal gøres forud for afholdelsen: 

a. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt af bestyrelsen ved e-mail til 
medlemmerne (medlemmerne er selv ansvarlig for at registrere en fungerende e-
mailadresse hos selskabets sekretær eller på dertil indrettede elektroniske 
medier såsom hjemmeside eller lignende) mindst 8 uger forud for den fastsatte 
dato.   

b. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 4 uger før afholdelsen 

c. Endelig dagsorden samt foreningens regnskab skal sendes til medlemmerne 2 
uger før Generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen skal som minimum have følgende faste punkter på dagsordenen:  

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamlingen. 
3. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 
4. Forelæggelse af formandens/kvindens beretning. Herunder beretning fra udvalg og 

arbejdsgrupper nedsat i henhold til § 6. 
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for seneste regnskabsår til godkendelse. 
6. Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår til orientering. 
7. Fastlæggelse af kontingent 
8. Ændringer i foreningens vedtægter 
9. Valg til bestyrelsen. 
10. Valg af revisorer. 
11. Evt. 

Stk. 3. 
Valg af bestyrelse  

1) Formand og 2 ordinære medlemmer vælges for 2 år, første gang i 2020. 2 ordinære 
medlemmer vælges for 1 år i 2020, herefter for 2 år. 2 suppleanter vælges for 1 år. 

2) Alle lægelige medlemmer af foreningen kan opstille til bestyrelsen. Det er muligt at 
opstille uden at være tilstede til Generalforsamlingen. 

3) Navne på opstillede kandidater til bestyrelsen skal indleveres mundtligt til bestyrelsen  
senest inden afstemningen finder sted på generalforsamlingen.  

4) For at blive valgt til selskabets bestyrelse, kræves det at den opstillede opnår absolut 
flertal blandt de afgivne stemmer.  

5) Såfremt det ikke er muligt at få besat alle bestyrelsesposter, skal den nye bestyrelse 
søge at udpege medlemmer til disse efter generalforsamlingen 

Stk. 4.  
Revisorerne vælges blandt foreningens medlemmer for 2 år ad gangen og må ikke være en del 
af den afgående eller tilgående bestyrelse.  



Stk. 5. 
En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen hvis det skønnes nødvendigt, 
eller hvis 10 procent af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det og samtidig meddeler 
forhandlingsemnet. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes 
senest 4 uger efter begæringen er modtaget, med udsendelse af indkaldelse og dagsorden 
senest 2 uger herefter.  

§ 7 Vedtægtsændringer 
Stk. 1. 
Ændringer i vedtægterne kan foretages ved de ordinære eller ekstraordinære 
generalforsamlinger, efter at forslag til vedtægtsændring er tilstillet medlemmerne ved e-mail 
senest 2 uger forud for Generalforsamlingen. 
Vedtagelse af vedtægtsændringer forudsætter at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer 
stemmer for forslaget.   

§8 Finansiering 
Stk 1. 
Foreningens arbejde finansieres af medlemskontingent samt fundraising fra fonde og eksterne 
samarbejdspartnere, der vurderes ikke at modarbejde foreningens vision, mission og formål. 

§ 9 
Opløsning 
Stk. 1. 
Beslutning om foreningens opløsning kan ske på en ordinær eller ekstraordinær 
generalforsamling. Et forslag herom skal være angivet på den udsendte dagsorden. Til 
forslagets vedtagelse kræves, at over halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer 
er for forslaget. Er denne betingelse ikke opfyldt, skal forslaget afgøres ved skriftlig 
urafstemning, hvortil der kræves, at over halvdelen af de afgivne stemmer er for en opløsning. 
Den opløsende generalforsamling træffer tillige beslutning om anvendelse af foreningens 
formue i henhold til foreningens værdier, vision og mission, efter at foreningens donorer er 
kontaktet angående en eventuel tilbagebetaling af midler. Foreningens formue kan ved ophør 
ikke udbetales til foreningens medlemmer. 

Vedtaget på Læger for Klimaets stiftende generalforsamling, København 26/2 2020 

______________________________ 
Stine Frost Hedegaard, dirigent

Stine Frost Hedegaard
23/3 2020


