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§ 1 Navn
1.1  Foreningens navn er Diabetesforeningen. 

§ 2 Formål
2.1  Diabetesforeningen har til formål at virke for at forbedre livet med sygdommen dia-

betes (i det følgende benævnt “Diabetes”) gennem forebyggelse og bekæmpelse af 

diabetes og dens følgevirkninger.

2.2  Som et led i opfyldelsen af foreningens formål skal Diabetesforeningen lokalt, regio-

nalt, nationalt og internationalt virke for:

 ›  at forbedre livskvaliteten for diabetikere og deres pårørende (i det følgende 

benævnt ”diabetikere”) blandt andet gennem bekæmpelse af de fysiske, psykiske 

og sociale følgevirkninger af diabetes

 › at øge helbredelsesmulighederne for diabetes samt

 › at forebygge diabetes og dens følgesygdomme.

 

§ 3 Indsatsområder
3.1  Til opfyldelse af Diabetesforeningens formål, jf. § 2,  kan der blandt andet arbejdes 

inden for følgende områder:

 › Rådgivning

 › Oplysning

 › Tværfagligt samarbejde

 ›  Interessevaretagelse overfor myndigheder og andre beslutningstagere (f.eks. 

social- og sundhedspolitik), samt

 › forskning og støtte til forskning.

3.2  Diabetesforeningens indsats inden for de enkelte indsatsområder kan udøves i sam-

arbejde med andre, f.eks. i samarbejde med institutioner, selskaber og organisationer 

nationalt såvel som internationalt. 
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§ 4 Foreningens organisation
4.1 Diabetesforeningens øverste organer er:

 1) Repræsentantskabet (jf. § 10)

 2) Hovedbestyrelsen (jf. § 12)

4.2 Valg til Diabetesforeningens øverste organer sker gennem:

 1) Lokalforeningerne (jf. § 7)

 2) Børnefamilie- og Ungegrupperne (jf. § 8)

 3) Regionsudvalgene (jf. § 9)

4.3  Udover de under § 4.1 og § 4.2 nævnte organer er Diabetesforeningen organiseret 

med følgende permanente råd:

 › Diabetesrådet (jf. § 13.1, 1) 

 
4.4  Hovedbestyrelsen kan ad hoc nedsætte andre råd eller udvalg, når Hovedbestyrelsen 

måtte finde det hensigtsmæssigt, herunder som undergruppe til det permanente råd. 

Som udgangspunkt nedsættes råd til varetagelse af rådgivningsmæssige opgaver, 

mens udvalg nedsættes til varetagelse af konkrete opgaver. Ad hoc råd og udvalg 

nedsættes som udgangspunkt med en funktionstid på maksimalt 2 år. Perioden kan 

forlænges, såfremt Hovedbestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.

4.5  Møder i foreningens organer kan afholdes helt eller delvist digitalt.

 

§ 5 Medlemmer, hæftelse og valgbarhed
5.1  Som medlem af Diabetesforeningen kan optages enkeltpersoner, familier tilhørende 

samme husstand (”familiemedlemskab”), andre personer tilhørende samme hus-

stand, hvis personerne oppebærer folkepension, førtidspension og/eller omfattes af 

en efterlønsordning ("husstandsmedlemskab"), institutioner, selskaber, organisatio-

ner samt andre juridiske enheder.

  Som medlem af Diabetesforeningen anses endvidere enkeltpersoner,  personer 

omfattet af familiemedlemskab og personer omfattet af husstandsmedlemskab, 

som i stedet for det af Repræsentantskabet fastsatte årlige kontingent, jf. § 16, 1.-4. 

afsnit betaler et selvvalgt fast månedligt støttebeløb, dog et minimumsbeløb fastsat 

af Hovedbestyrelsen ("støttemedlemmer").
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5.2 Medlemmer af Diabetesforeningen hæfter ikke personligt for forpligtelser, der påhviler 

 foreningen. 

5.3  Medmindre andet er bestemt i vedtægterne, har støttemedlemmer samme rettigheder  

 som Diabetesforeningens medlemmer, der er enkeltpersoner.

5.4 Valgbare til foreningens organer er alene medlemmer, der er enkeltpersoner, personer 

 omfattet af et familiemedlemskab, personer omfattet af husstandsmedlemskab og  

 støttemedlemmer.

 Hvor et medlem af foreningen er en person under 18 år, er medlemmets værge   

 valgbar til foreningens organer. I det omfang der er mere end en værge for medlem-

 met, er alene én værge valgbar. Efter skriftlig godkendelse fra værgen er et medlem  

 under 18 år valgbar til en børnefamiliegruppe, jf. § 8.2 b).

 Personer, der er ansat i Diabetesforeningen er ikke valgbare til Hovedbestyrelsen.

5.5 Familiemedlemskab giver valgbarhed til foreningens organer for højst tre personer,

 hvoraf den ene i medfør af bestemmelsen af punkt 5.4, 2. afsnit, sidste punktum, kan 

 være under 18 år. Husstandsmedlemskab giver valgbarhed for højst to personer.

5.6  Et valgbart medlem af Diabetesforeningen kan på samme tid være medlem af  

et Regionsudvalg samt af bestyrelsen i en lokalforening, en børnefamiliegruppe og  

en ungegruppe.

5.7  Såfremt et medlem ikke har betalt forfaldent kontingent senest ti dage efter udsen-

delsen af første skriftlige rykker fra Diabetesforeningen, er Diabetesforeningen uden 

videre berettiget til at slette medlemskabet, hvorefter medlemmet samtidig uden 

videre udtræder af de foreningsorganer, som vedkommende måtte være valgt eller 

udpeget til.

5.8 Såfremt et støttemedlem ikke har betalt forfaldent månedligt støttebidrag eller har

 omkonverteret til kontingentmedlemskab (jf. § 16, 1.-4. afsnit) senest ti dage efter

 udsendelsen af første skriftlige rykker fra Diabetesforeningen, er Diabetesforeningen 

 uden videre berettiget til at slette medlemskabet, hvorefter medlemmet samtidig 

 uden videre udtræder af de foreningsorganer, som vedkommende måtte være valgt 

 eller udpeget til. 
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5.9  Efter retningslinjer godkendt af Repræsentantskabet kan Hovedbestyrelsen  

ekskludere medlemmer og udnævne æresmedlemmer af Diabetesforeningen. 

                                                                                                                                    

Et ekskluderet medlem kan indbringe Hovedbestyrelsens beslutning om eksklusion 

for Repræsentantskabet på det repræsentantskabsmøde, der følger umiddelbart 

efter eksklusionsbeslutningen. 

 

Såfremt 2/3 af de på repræsentantskabsmødet tilstedeværende, stemmeberettigede 

medlemmer af Repræsentantskabet stemmer derfor, kan Repræsentantskabet 

ændre beslutningen om eksklusion. 

 

Indbringelse af en eksklusionsbeslutning for Repræsentantskabet har ikke opsættende 

virkning.

 

§ 6 Stemmeret
6.1 Medlemmerne udøver deres stemmeret gennem den lokalforening og den 

 børnefamilie- og ungegruppe, hvor vedkommende er medlem.

6.2 Medlemskab for enkeltpersoner giver én stemme i forbindelse med afstemninger på  

 generalforsamlinger i lokalforeningerne og én stemme i forbindelse med afstemnin- 

 ger på generalforsamlinger i børnefamilie- og ungegrupperne.

6.3 Familiemedlemskab og husstandsmedlemskab giver stemmeret for højst to personer  

 med hver én stemme i forbindelse med afstemninger på generalforsamlinger i lokalfor- 

 eningerne og én stemme i forbindelse med afstemninger på generalforsamlinger i   

 børnefamilie- og ungegrupperne.

6.4 I forbindelse med afstemninger i Diabetesforeningen kan stemme ikke afgives ved  

 fuldmagt, ligesom en stemmeberettiget person højst kan afgive én stemme.
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§ 7 Lokalforeninger
7.1  Der kan i hver af landets kommuner etableres én lokalforening.  

 

Hovedbestyrelsen kan godkende, at en lokalforening geografisk skal omfatte mere 

end en kommune. 

En lokalforening består af de medlemmer af Diabetesforeningen, der har folkeregister- 

adresse/registreret hjemsted i den eller de kommuner, som lokalforeningen omfatter. 

En lokalforenings bestyrelse kan meddele dispensation til medlemskab af vedkom-

mende lokalforening, uanset i hvilken kommune medlemmet har folkeregisteradresse/

registreret hjemsted. Ingen kan dog opnå medlemskab i mere end én lokalforening. 

Enhver dispensation skal skriftligt meddeles Hovedbestyrelsen.

7.2  Lokalforeningerne har til formål at forestå lokalt forankrede aktiviteter i overens-

stemmelse med Diabetesforeningens formål, jf. § 2, og vedtagne strategier. 

Lokalforeningerne refererer til Hovedbestyrelsen.

7.3 Lokalforeningernes vedtægter må ikke stride mod de af Hovedbestyrelsen fastsatte

 ”Standardvedtægter for lokalforeninger i Diabetesforeningen”.

 Lokalforeningernes vedtægter skal fremsendes til Hovedbestyrelsen til orientering.

 

§ 8 Børnefamilie- og ungegrupper
8.1  Det tilstræbes, at der i hver af landets regioner etableres én børnefamiliegruppe  

og én ungegruppe. 

8.2  En børnefamiliegruppe består af:

 a)   de medlemmer af Diabetesforeningen, der har folkeregisteradresse i regionen, og  

  som har mindst ét barn med diabetes under 18 år og

 b) de medlemmer af Diabetesforeningen, der har folkeregisteradresse i regionen, 

  og som i overensstemmelse med bestemmelsen nedenfor i 8.4 aktivt ønsker at

  yde en indsats, der er målrettet børn under 18 år med diabetes.

 

 En ungegruppe består af de medlemmer af Diabetesforeningen, der har 

 folkeregisteradresse i regionen, og som er fyldt 18 år. Et medlem af ungegruppen 

 kan alene være medlem af ungegrupperne indtil udløbet af det kontingentår, 

 hvor medlemmet fylder 30 år. 



Vedtægter   |  9  |

 

 Bestyrelsen i en børnefamilie- eller ungegruppe kan meddele dispensation til 

 medlemskab af vedkommende børnefamilie- eller ungegruppe, uanset i hvilken   

 region medlemmet har folkeregisteradresse. Ingen kan dog opnå medlemskab i mere  

 end en børnefamiliegruppe og en ungegruppe. Enhver dispensation skal skriftligt 

 meddeles Hovedbestyrelsen. 

8.3 Antallet af personer i børnefamiliegruppens bestyrelse, og som er omfattet af 

 8.2, b), kan højst udgøre 1/3 af det samlede antal personer i en børnefamiliegruppes  

 bestyrelse. Personer, der er omfattet af 8.2, b) kan ikke vælges som formand for en   

 børnefamiliegruppes bestyrelse.

8.4  Børnefamilie- og ungegrupperne er organisatorisk sidestillet med Diabetesforenin- 

gens lokalforeninger, og grupperne har til formål at arbejde for gennemførelse af

 Diabetesforeningens formål, jf. § 2, og vedtagne strategier på henholdsvis børne- og  

 ungeområdet inden for de enkelte regioner.

 

 Børnefamilie- og ungegrupperne refererer til Hovedbestyrelsen.

8.5 Børnefamilie- og ungegruppernes vedtægter må ikke stride mod de af 

 Hovedbestyrelsen fastsatte ”Standardvedtægter for børnefamilie- og ungegrupper i  

 Diabetesforeningen”.

 Børnefamilie- og ungegruppernes vedtægter skal fremsendes til Hovedbestyrelsen 

 til orientering.

 

§ 9 Regionsudvalg
9.1 I hver af landets regioner etableres ét regionsudvalg. 

9.2 Regionsudvalgene har til formål:

 ›  at forestå regionalt forankrede aktiviteter i overensstemmelse med  

Diabetesforeningens formål, jf. § 2,

 ›  at fremme samarbejdet med og erfaringsudvekslingen mellem regionens lokal-

foreninger samt at fremme dialogen mellem lokalforeningerne og Hovedbestyrelsen. 
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9.3  Et Regionsudvalg består af tre til otte medlemmer, der alle skal være medlemmer af  

Diabetesforeningen.  

 

Regionsudvalgene refererer til Hovedbestyrelsen. Formændene for regionsudvalgene 

og to øvrige medlemmer af hvert regionsudvalg mødes mindst én gang hvert kalenderår 

med Hovedbestyrelsen.

 

 Regionsudvalgenes økonomi administreres af Diabetesforeningens sekretariat.

9.4  De tre til otte medlemmer af regionsudvalgene vælges af én repræsentant for hver 

af lokalforeningerne og én repræsentant for hver af børnefamilie- og ungegrupperne i 

hver region. Der vælges en til tre suppleanter for medlemmerne. Valget finder sted på 

et regionsmøde, som afholdes årligt senest den 8. marts, og som regionsudvalgene 

selv indkalder til. 

 Medlemmerne af regionsudvalgene kan have folkeregisteradresse uden for den   

 pågældende region. Ethvert valg af medlemmer, som ikke har folkeregisteradresse i  

 den region, hvori de vælges, skal skriftligt meddeles til Hovedbestyrelsen.

9.5  Det skal tilstræbes, at regionsudvalgene besidder de for hvervet nødvendige kom-

petencer, og at regionsudvalgene opnår den fornødne erfaring og baggrund til at 

opfylde regionsudvalgenes opgaver, jf. § 9.2.

9.6  Medlemmer af regionsudvalgene vælges for en periode af to år og suppleanter for  

en periode af et år. Genvalg kan finde sted. Det skal tilstræbes, at halvdelen af med-

lemmerne af regionsudvalgene er på valg hvert år.

9.7  I tilfælde af varigt forfald relateret til et medlem af et regionsudvalg indtræder 1. 

suppleanten i regionsudvalget i perioden frem til førstkommende regionsmøde, jf. § 

9.4, 3. punktum, hvor der vælges et medlem til den vakante plads i regionsudvalget. 

Valgperioden for det på regionsmødet valgte medlem følger valgperioden for det 

medlem, i relation til hvilket der er indtrådt varigt forfald.

9.8  Regionsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden i overensstemmelse med de 

retningslinjer, der til enhver tid udstikkes af Hovedbestyrelsen. Regionsudvalget 

konstituerer sig umiddelbart efter regionsmødet, jf. § 9.4, med en formand. I tilfælde 

af stemmelighed afgøres valget af formand ved lodtrækning.
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9.9  Regionsudvalget vælger en eller flere kandidater til de regionale udvalg, som til enhver 

tid måtte være nedsat af det offentlige, hvori Diabetesforeningen tilbydes at deltage. 

9.10  Medlemmer af regionale udvalg, jf. § 9.9, skal besidde de for Diabetesforeningen 

nødvendige kompetencer, jf. Hovedbestyrelsens anvisninger.

§ 10 Repræsentantskabet
10.1 Diabetesforeningens øverste myndighed er Repræsentantskabet.

10.2 Repræsentantskabet sammensættes af:

 1)  en delegeret, udpeget eller valgt, fra hver lokalforening dog to delegerede fra hver 

lokalforening i kommuner med mere end 100.000 indbyggere og tre delegerede 

fra hver lokalforening i kommuner med mere end 250.000 indbyggere, 

 2) en delegeret, udpeget eller valgt, fra hver af de fem børnefamiliegrupper,

 3) en delegeret, udpeget eller valgt, fra hver af de fem ungegrupper,

 4) en delegeret udpeget af hvert af de fem regionsudvalg samt endvidere

 5) medlemmerne af Hovedbestyrelsen. 

10.3  Antallet af indbyggere i en kommune opgøres på baggrund af den seneste offentlig-

gørelse af folketallene fra Danmarks Statistik. 

10.4  Intet medlem af Diabetesforeningen kan på repræsentantskabsmøder være delegeret 

for mere end ét af Diabetesforeningens organer.

10.5  Formanden for det permanente råd, jf. § 13.1, og gæster inviteret af Hovedbestyrelsen

 kan deltage i det ordinære repræsentantskabsmøde uden stemmeret, men med taleret.  

 Repræsentantskabet kan ved afstemning træffe beslutning om, at de nævnte personer  

 ikke skal deltage under drøftelsen af specifikke punkter.

 

10.6 Senest den 31. maj i ulige år afholdes ordinært repræsentantskabsmøde. 

  Det ordinære repræsentantskabsmøde indvarsles af Hovedbestyrelsen med mindst

 to måneders varsel ved skriftlig meddelelse til repræsentantskabets medlemmer.
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10.7  Indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde skal angive den endelige  

dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

 1) Valg af dirigent.

 2) Valg af stemmetællere.

 3) Hovedbestyrelsens beretning, herunder beretning fra de permanente råd.

 4) Fremlæggelse og godkendelse af Diabetesforeningens reviderede regnskab.

 5) Fremlæggelse og godkendelse af en af Hovedbestyrelsen udarbejdet strategiplan  

  for de kommende fire kalenderår.

 6) Fastsættelse af medlemskontingenter.

 7) Fremlæggelse og godkendelse af budgetramme.

 8) Behandling af indkomne forslag.

 9) Valg af formand for Hovedbestyrelsen, hvor Hovedbestyrelsens formand er på   

  valg.

 10) Valg af næstformand for Hovedbestyrelsen, hvor Hovedbestyrelsens næstformand 

  er på valg.

 11)  Valg af øvrige medlemmer til Hovedbestyrelsen.

 12)  Valg af tre hovedbestyrelsessuppleanter, der vælges som henholdsvis   

  1.- 2.- og 3.-suppleant på grundlag af det antal stemmer, som kandidaterne 

  hver især opnår.

 13)  Valg af en statsautoriseret revisor.

 14)  Valg af en kritisk revisor.

 15)  Eventuelt.

 

10.8  Fremlæggelse og godkendelse af en af Hovedbestyrelsen udarbejdet strategiplan for 

de kommende fire kalenderår finder sted hvert fjerde år på det ordinære repræsen-

tantskabsmøde, hvor der ikke skal ske valg af Hovedbestyrelsens formand.

10.9  Opstilling af kandidater til Hovedbestyrelsen samt anmeldelse af forslag til behand- 

ling på det ordinære repræsentantskabsmøde skal senest én måned forud for mødet 

ske skriftligt til Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen, regionsudvalg, bestyrelser i 

lokalforeninger og børnefamilie- og ungegrupper er berettiget til at anmelde forslag. 

Senest 14 dage før afholdelsen af det ordinære repræsentantskabsmøde fremsendes 

indkomne forslag, Hovedbestyrelsens beretning, det reviderede regnskab, budget for 

de kommende regnskabsår til repræsentantskabets medlemmer, og i år, hvor der 

på det ordinære repræsentantskabsmøde skal ske fremlæggelse og godkendelse af 

strategiplan, fremsendes tillige Hovedbestyrelsens forslag til strategiplan.
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10.10  Beslutninger på repræsentantskabsmøder træffes ved simpelt stemmeflertal af de 

på repræsentantskabsmødet afgivne stemmer, jf. dog § 5.9, 17 og 18.

 Hvert medlem af Repræsentantskabet har en stemme.

  Et af dirigenten godkendt beslutningsreferat udsendes til Repræsentantskabets 

medlemmer inden 30 dage efter repræsentantskabsmødet. 

10.11  I det omfang dirigenten eller mindst fem medlemmer af Repræsentantskabet måtte 

fremsætte begæring derom, finder afstemninger på repræsentantskabsmødet sted 

skriftligt.

10.12  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når Hovedbestyrelsen eller mindst 

halvdelen (1/2) af Repræsentantskabets medlemmer, jf. § 10.2, fremsætter skriftlig 

begæring derom.

 Ekstraordinære repræsentantskabsmøder indvarsles af Hovedbestyrelsen med

 mindst én måneds skriftligt varsel ved skriftlig meddelelse til Repræsentantskabets  

 medlemmer, idet mødet skal afholdes senest otte uger efter, at der er fremsat 

 begæring herom.

 

§ 11 Delegeretmøde
11.1  Senest den 31. maj i lige år afholdes et delegeretmøde.  

Delegeretmødet afholdes med henblik på: 

 1)  godkendelse af Diabetesforeningens regnskab for det umiddelbart forudgående 

regnskabsår og 

 2)  gennemførelse af en temadag.

  Deltagere med stemmeret på delegeretmødet er samme personkreds som beskrevet 

i § 10.2. Hovedbestyrelsen kan herudover beslutte at invitere andre deltagere uden 

stemmeret, men med taleret, til delegeretmødet (f.eks. frivillige, ansatte og eksterne 

deltagere i øvrigt).
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Beslutning om godkendelse af Diabetesforeningens regnskab træffes ved simpelt 

stemmeflertal. Hver deltager, jf. § 10.2, har en stemme. § 10.11 finder tilsvarende  

anvendelse på delegeretmøder.

  Delegeretmødet indvarsles af Hovedbestyrelsen med mindst en måneds varsel ved 

skriftlig, direkte meddelelse til de delegerede.

11.2  Indkaldelsen til delegeretmødet skal angive den endelige dagsorden, der som  

minimum skal indeholde følgende punkter:

 1) Valg af mødeleder.

 2) Status på Diabetesforeningens arbejde ved Hovedbestyrelsen.

 3) Fremlæggelse og godkendelse af Diabetesforeningens reviderede regnskab.

11.3  Indkaldelse til delegeretmøde skal indeholde oplysninger om programmet for  

temadagen.  

 

Senest 14 dage før afholdelsen af delegeretmødet fremsendes det reviderede   

regnskab til de delegerede.

 

§ 12 Hovedbestyrelsen
12.1  Diabetesforeningens Hovedbestyrelse er overfor Repræsentantskabet ansvarlig for, 

at Diabetesforeningen udøver sit daglige virke i overensstemmelse med Diabetes-

foreningens vedtægter og den af Repræsentantskabet godkendte strategiplan. 

 Rammerne for Diabetesforeningens daglige drift fastlægges af Hovedbestyrelsen.   

 Den daglige drift omfatter blandt andet løbende administration, herunder løbende   

 sagsbehandling og varetagelsen af Diabetesforeningens arbejde i overensstemmelse  

 med de af Hovedbestyrelsen og Repræsentantskabet nærmere fastlagte retnings- 

 linjer. 

12.2  Hovedbestyrelsen består af ni medlemmer, der alle vælges af Repræsentantskabet. 

Repræsentantskabet vælger ligeledes tre suppleanter, jf. § 10.7, 12.
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  Yderligere består Hovedbestyrelsen af et medlem, der udpeges af Diabetesforenin-

gens medarbejdere blandt de medarbejdere, der ikke indgår i Diabetesforeningens 

ledergruppe. 

 

Hovedbestyrelsens medlemmer vælges for en periode af fire år, og således at hen-

holdsvis fire og fem af Hovedbestyrelsens medlemmer valgt af Repræsentantskabet 

er på valg på hvert ordinært repræsentantskabsmøde. Formanden må ikke være på 

valg samtidig med begge næstformænd. Suppleanter vælges for en periode af to år. 

Genvalg kan finde sted.

12.3  Hovedbestyrelsens formand og de to næstformænd udgør Diabetesforeningens  

formandskab.  Det er formandskabets opgave, på vegne af Hovedbestyrelsen, at 

 koordinere overordnede driftsopgaver med ledelsen, jf. § 12.9.

 Formandskabet afholder møder efter behov.

  Sager af principiel karakter eller i øvrigt af væsentlig betydning for Diabetesforeningens 

virksomhed, herunder prioritering af Diabetesforeningens vedtægtsbestemte indsats-

områder, skal altid forelægges Hovedbestyrelsen.

12.4   Det skal tilstræbes, at Hovedbestyrelsen besidder de for hvervet nødvendige kom-

petencer, og at Hovedbestyrelsen opnår den fornødne erfaring og baggrund til at 

opfylde Hovedbestyrelsens opgaver, jf. ovenstående punkter.

12.5 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

12.6  I tilfælde af varigt forfald relateret til posten som formand for Hovedbestyrelsen kan 

Hovedbestyrelsen træffe beslutning om, at én af næstformændene konstitueres som 

formand i perioden frem til førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, jf. § 

10.6, første afsnit.

 I tilfælde af varigt forfald relateret til en post som næstformand i Hovedbestyrelsen   

 kan Hovedbestyrelsen træffe beslutning om, at et andet hovedbestyrelsesmedlem  

 konstitueres som næstformand i perioden frem til førstkommende ordinære repræ-  

 sentantskabsmøde.
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 Opstår der varigt forfald i forhold til et medlem af Hovedbestyrelsen, der hverken 

 er formand eller næstformand, indtræder 1.- 2.- eller 3.-suppleanten i 

 Hovedbestyrelsen i perioden frem til førstkommende ordinære repræsentantskabs- 

 møde. Indtræden af suppleanter finder sted i den nævnte rækkefølge. 

 Valgperioden for det medlem af Hovedbestyrelsen, der vælges på det førstkommende  

 ordinære repræsentantskabsmøde, følger valgperioden for det  hovedbestyrelses-  

 medlem, i relation til hvilket der er indtrådt varigt forfald.

12.7  Hovedbestyrelsen afholder mindst fire årlige hovedbestyrelsesmøder. Hovedbestyrel- 

sesmøder afholdes herudover, når enten Hovedbestyrelsens formand eller mindst tre 

af Hovedbestyrelsens øvrige medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom.

12.8  Beslutninger på hovedbestyrelsesmøder træffes ved simpelt stemmeflertal, idet  

formandens stemme i tilfælde af stemmelighed er afgørende.

 Hvert medlem af Hovedbestyrelsen har en stemme. 

  Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen (1/2) af medlemmerne, 

herunder formanden eller mindst én af næstformændene, er til stede.

12.9  Til at varetage Diabetesforeningens daglige ledelse ansætter Hovedbestyrelsen  

en direktør. 

 Hovedbestyrelsen træffer afgørelse om direktørens ansættelsesforhold og beføjelser.

12.10  Diabetesforeningens direktør deltager i Hovedbestyrelsens møder uden stemmeret, 

men med taleret. 

12.11  I det omfang Hovedbestyrelsen skønner det relevant, kan Hovedbestyrelsen indkalde 

bisiddere til at deltage i hovedbestyrelsesmøderne uden stemmeret, men med taleret, 

f.eks. formanden for det permanente råd og ad hoc råd og udvalg.
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§ 13 Permanent råd, ad hoc råd og udvalg
13.1 Der nedsættes et permanent råd - Diabetesrådet:

 1)  Diabetesrådet skal understøtte Diabetesforeningen fagligt i forhold til at skabe 

gode rammer og vilkår for diabetikeres tilværelse på tværs af diabetestype, livsvilkår 

og alder. Endvidere skal Diabetesrådet understøtte Diabetesforeningen i forhold 

til aktiviteter relateret til forebyggelse i diabetes i bred forstand, herunder også 

omfattende forebyggelse af diabetiske følgesygdomme. Diabetesrådet følger og 

tager initiativer omkring forskning i diabetes og diabetikeres livsvilkår og deltager i 

uddelingen af Diabetesforeningens forskningsmidler. 

 

Diabetesrådet sammensættes af en bred gruppe til de for hvervet relevante og 

nødvendige faglige kompetencer, der kan understøtte Diabetesforeningens arbejde 

i forhold til at følge forskning i og forebyggelse af diabetes og forbedring af diabeti- 

keres livsvilkår generelt.         

  Rådet skal tillige have deltagelse af diabetikere med særlige kompetencer, 

  interesser og viden inden for de områder, som Diabetesrådet understøtter.

 

13.2  Såvel det permanente råd som nedsatte ad hoc råd og udvalg refererer til Hovedbesty-

relsen via den daglige ledelse. 

 Kommissorier for ad hoc råd og udvalg udstikkes og fastlægges af Hovedbestyrelsen. 

13.3  Formanden for Hovedbestyrelsen og Diabetesforeningens daglige ledelse er beret-

tiget til at deltage i møderne i det permanente råd og i de nedsatte ad hoc råd og 

udvalg med taleret. 

  Mødeindkaldelser med endelig dagsorden tillige med referater tilstilles formanden 

for Hovedbestyrelsen og Diabetesforeningens daglige ledelse senest samtidig med 

fremsendelsen til medlemmerne af de omhandlede råd og udvalg.

 

§ 14 Tegningsret
14.1  Diabetesforeningen tegnes af Hovedbestyrelsens formand i forening med de to 

næstformænd eller af et flertal af Hovedbestyrelsens medlemmer. 

14.2 Hovedbestyrelsen kan meddele prokura til den daglige ledelse.
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§ 15 Regnskab og revision
15.1 Diabetesforeningens regnskabsår er kalenderåret. 

  Regnskabet, der gennemgås af den kritiske revisor, revideres af en af Repræsentant-

skabet valgt statsautoriseret revisor i overensstemmelse med almindelige anerkend-

te regnskabsprincipper for foreninger.

§ 16 Kontingent
16.1  Medlemskontingentet fastsættes af Repræsentantskabet på det ordinære repræ-

sentantskabsmøde efter indstilling fra Hovedbestyrelsen. 

 Fastsættelsen af kontingent finder sted for en 2-årig periode.  Kontingentet op-

 kræves årligt og forfalder til betaling på et af Hovedbestyrelsen fastsat tidspunkt. 

  Størrelsen af kontingentet kan fastsættes forskelligt for henholdsvis enkeltmed-  

lemmer, familier, husstandsmedlemmer, institutioner, selskaber og organisationer. 

  Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte, at et medlem ikke skal betale  

kontingent.

 Støttemedlemmer, jf. § 5.2 er undtaget fra kontingentbetaling. 

 Æresmedlemmer er uden videre fritaget for betaling af kontingent. 

 

§ 17 Vedtægtsændringer
17.1  Ændring af Diabetesforeningens vedtægter kan ske på ethvert repræsentantskabs-

møde, når ændringsforslaget på behørig vis har været optaget på dagsordenen, og 

når mindst 2/3 af de tilstedeværende og stemmeberettigede repræsentantskabs-

medlemmer stemmer for forslaget.

 

§ 18 Diabetesforeningens opløsning
18.1  Beslutning om Diabetesforeningens opløsning kan træffes på et repræsentantskabsmøde, 

når forslaget om opløsning af Diabetesforeningen har været optaget på dagsordenen for 

mødet, og mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer stemmer herfor, jf. § 10.2
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18.2  Er 2/3 af Repræsentantskabets medlemmer ikke til stede på repræsentantskabs-

mødet, kan Hovedbestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til nyt repræsen-

tantskabsmøde, jf. § 10.12, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de fremmødte 

stemmeberettigede stemmer.

18.3  I tilfælde af Diabetesforeningens opløsning træffer Repræsentantskabet beslutning 

om anvendelse af et likvidationsprovenu eller overskud til et almenvelgørende eller på 

anden måde almennyttigt formål, der er beslægtet med foreningens vedtægtsmæssige 

formål på opløsningstidspunktet. Anvendelsen af et likvidationsprovenu eller overskud 

skal tilfalde en anden forening, fond, stiftelse, institution mv. som er hjemmehørende 

her i landet eller i et andet EU/EØS-land og som har et almenvelgørende eller på anden 

måde almennyttigt formål.     

 Repræsentantskabets beslutning skal godkendes af de til enhver tid værende 

 ministerier, hvorunder henholdsvis sundhedsvæsen og socialvæsen henhører.

18.4  Udlodning af Diabetesforeningens midler til Diabetesforeningens medlemmer kan 

ikke finde sted. 

 

§ 19    Ikrafttrædelses- og overgangs-
bestemmelse

19.1 Vedtægterne træder i kraft straks efter vedtagelsen. 

 

 Vedtægtsændringerne vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 

 25. maj 2019 omkring valgperioder, jf. bestemmelsen i punkt 9.6. finder anvendelse i  

 forbindelse med fremtidige ordinære personvalg.

 Særligt for så vidt angår udpegning af en medarbejderrepræsentant, jf. punkt 12.2.,  

 suppleres Hovedbestyrelsen i umiddelbar forlængelse af det ordinære repræsentant- 

 skabsmøde i maj 2019 med en medarbejderrepræsentant, hvorved Hovedbestyrelsen  

 består af 10 medlemmer.

      - o -

Således vedtaget på repræsentantskabsmøde den 4. september 2021.
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