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Oplæg til vedtægtsændring ved generalforsamling i Foreningen af Yngre Anæstesiologer, 14. Juni 
2019 
 
 
Baggrund: 
 
FYAs bestyrelse ønsker en udvidelse. Bestyrelsen har mange arbejdsopgaver. Kerneydelserne er 
diverse uddannelsesfremmende opgaver og øvrigt politiske arbejde, herunder som en del af 
DASAIMs bestyrelse og uddannelsesudvalg samt regionale uddannelsesudvalg og HU 
ansættelsesudvalg. Dertil kommer et stigende arbejde med arrangering af kurser og symposier 
samt internationale samarbejder. 
Bestyrelsen ønsker at kunne uddele disse opgaver på flere hænder, hvorfor det ønskes at udvide 
bestyrelsen med ét medlem. Det er fortsat hensigten af bestyrelsen skal repræsentere hele landet 
og således være geografisk jævnt fordelt. 
Med en udvidelse af bestyrelsen er det naturligt, at denne kun er beslutningsdygtig, når et flertal 
af denne er tilstede, dvs. 5 medlemmer.  
Derfor foreslås nedenstående vedtægtsændringer. 
 
 
Aktuelle formulering: 
 
§7 
a) Bestyrelsen, der består af formand og 7 medlemmer, vælges ved den ordinære generalforsamling for 2 år af 
gangen. 4 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år og 4 bestyrelses-medlemmer vælges på lige år. Formand vælges 
for 2 år ad gangen. På ulige år vælges samtidig 2 revisorer. Det tilstræbes at bestyrelsesmedlemmerne er geografisk 
jævnt fordelt over hele landet. Ved evt. stemmelighed ifm. afstemninger i bestyrelsen, har formanden den 
udslagsgivende stemme. 
b) Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen med en næstformand, en sekretær og en kasserer. 
I tilfælde af formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden indtil førstkommende generalforsamling. 
c) Bestyrelsen fører protokol med referater af alle bestyrelsesmøder. Der kan ikke træffes beslutninger i bestyrelsen 
med mindre 4 af dennes medlemmer er til stede. I øvrigt fastsætter bestyrelsen sin egen forretningsorden. 

 
 
Bestyrelsen ønsker vedtægtsændringer til følgende formulering: 
 
§7 
a) Bestyrelsen, der består af formand og 8 medlemmer, vælges ved den ordinære generalforsamling for 2 år ad 
gangen. [tekst slettet] Formand vælges for 2 år ad gangen. På ulige år vælges samtidig 2 revisorer. Det tilstræbes at 
bestyrelsesmedlemmerne er geografisk jævnt fordelt over hele landet. Ved evt. stemmelighed ifm. afstemninger i 
bestyrelsen, har formanden den udslagsgivende stemme. 
b) Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen med en næstformand, en sekretær og en kasserer. 
I tilfælde af formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden indtil førstkommende generalforsamling. 
c) Bestyrelsen fører protokol med referater af alle bestyrelsesmøder. Der kan ikke træffes beslutninger i bestyrelsen 
med mindre 5 af dennes medlemmer er til stede. I øvrigt fastsætter bestyrelsen sin egen forretningsorden. 

 
 


