
 
VEDTÆGTER for  
Dansk Forening for Radiologisk Mammadiagnostik. 
 
§1 Navn 
 
Dansk Forening for Radiologisk Mammadiagnostik (DFRM) er en delforening af Dansk 
Radiologisk selskab (DRS). 
Engelsk navn: Danish Society of Breast Imaging. 
 
§2 Formål 
 
Foreningens formål er at fremme dansk radiologis videnskabelige og uddannelsesmæssige 
udvikling indenfor diagnostik og behandling af mammalidelser og at levere rådgivning indenfor 
området til relevante instanser herunder DRS og landets sygehusejere. 
 
§3 Medlemmer 
 
Aktivt medlemskab af DFRM forudsætter ordinært medlemskab af DRS. 
 
Kun aktive medlemmer har stemmeret og kun aktive medlemmer kan vælges til bestyrelsen. Alle 
med interesse for radiologisk mammadiagnostik kan blive associerede medlemmer.  
 
Medlemskab opnås ved henvendelse til foreningens formand med oplysning om arbejdssted og 
mailadresse. DFRM er en kontingentfri forening og al kommunikation vil foregå på mail. Det er 
derfor medlemmets opgave at fremsende ændringer i mailadresse, hvis der fortsat ønskes 
medlemskab og dermed orientering om aktiviteter og nyheder med relation til foreningen.  
Referater, reviderede retningslinjer, relevante links og oplysninger vil endvidere kunne læses på 
hjemmesiden: http://www.dfrm.dk/  
 
§4 Bestyrelsen 
 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. DFRM’s bestyrelse repræsenterer endvidere 
bestyrelsen i DBCG’s Billeddiagnostiske udvalg. 
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer, evt. næstformand og sekretær og et antal 
menige medlemmer (se i øvrigt vedhæftede statutter). 
 
Stk. 2 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 50 % af medlemmerne er til stede, heraf skal 
formanden være til stede. 
 
Bestyrelsen er selvsupplerende i valgperioden på 3 år. 
 
Stk. 3 
Foreningens regnskab er offentligt tilgængeligt. 
 



Bestyrelsen leder foreningens aktiviteter og formanden er foreningens primære kontaktperson til 
DRS. 
Kassereren fører regnskab med foreningens økonomi.  
Referater fra bestyrelsesmøder er offentligt tilgængelige på hjemmesiden (under ”Dokumenter”): 
http://www.dfrm.dk/ 
 
Stk. 4. 
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg. 
 
Stk. 5. 
 
Valgperioden for bestyrelsen er 3 år, med 3 på valg det første år og tre på valg det næste år. 
 
 
§5 Generalforsamlingen. 
 
Det skal tilstræbes at der afholdes generalforsamling hvert år. Indkaldelse til generalforsamling 
foretages af bestyrelsen senest 4 uger før afholdelse. Medlemmer kan indsende punkter til 
dagsordenen senest 2 uger før afholdelsen. 
Formanden, et flertal i bestyrelsen eller et flertal af aktive medlemmer, kan anmode formanden om 
indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, der skal finde sted med 4 ugers varsel ledsaget af 
skriftlig dagsorden for mødet.  
 
Stk.2 
 
Ved generalforsamlingen skal dagsordenen indeholde følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandsberetning 
3. Økonomiberetning (kassererens beretning) 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelse, revisor og evt. revisorsuppleant. 
6. evt. 
 

 
 
Stk.3 
 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 
Stk.4  
 
Revisor og revisorsuppleant vælges for 3 år ad gangen. 
 
 
§6 Medlemskontingent. 
 
DFRM er en kontingentfri forening 



 
§7 Afstemninger. 
 
Afstemninger foregår ved håndsoprækning og ved alm. flertalsbeslutning. Ønsker eet medlem 
skriftlig hemmelig afstemning, foretages hemmelig afstemning. Ved stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. 
 
§8 Vedtægtsændringer. 
 
Forslag til generalforsamlingen, herunder vedtægtsændringer indsendes til formanden senest 3 uger 
før en generalforsamling. 
Vedtægtsændringer foretages på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflertal blandt de 
fremmødte aktive medlemmer. 
 
 
§9 Opløsning. 
 
Foreningen kan opløses ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning af 
foreningen er varslet, som eneste punkt på dagsordenen. Opløsning af foreningen kræver alm. 
stemmeflertal blandt aktive fremmødte medlemmer. Evt. aktiver overføres til Dansk Radiologisk 
Selskab. 
 
Vedtaget ved møde på Rigshospitalet den 19.juni 2017. 
IV/ 
 
 
 


