DANSK SELSKAB FOR PARODONTOLOGI
D.S.P.
Stiftet den 23. januar 1953

1.
Selskabets formål er:
Stk. 1.

At fremme parodontologien i Danmark.

Stk. 2.

At varetage dansk parodontologis interesser.

2.
Medlemmer:
Stk. 1.

Som ordinære medlemmer kan optages tandlæger og som associerede
medlemmer kan optages tandplejere.

Stk. 2.

Andre end de i stk. 1 nævnte kan optages efter generalforsamlingens ønske.

Stk. 3.

Som æresmedlemmer kan udnævnes personer, der i særlig grad har virket til
fremme af selskabets formål.

Stk. 4.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen inden 30. november og har virkning
fra udgangen af december samme år.

Stk. 5.

Bestyrelsen kan slette et medlem på grund af kontingentrestance.

Stk. 6.

Et medlem kan efter mindst 10 års medlemskab ved sit 65. år blive kontingentfrit
efter anmodning derom til bestyrelsen.

3.
Organisation og ledelse:
Stk. 1.

Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-6 medlemmer, herunder formand, sekretær
og kasserer.

Stk. 2.

Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling. Formanden vælges
særskilt.

Stk. 3.

Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med sekretær, kasserer og øvrige
medlemmer.

Stk. 4.

Det påhviler bestyrelsen at føre protokol over selskabets arbejde.

4.
Kontingent:
Stk. 1.

Kontingentet for det kommende år fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2.

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

5.
Generalforsamling:
Stk. 1.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandsberetning.
3. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Kassereren aflægger regnskab.
6. Budget for kommende regnskabsår.
7. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
8. Valg af formand.
9. Valg af 2-5 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.
10. Valg af revisor og suppleant.
11. Meddelelse om DSP’s legat.
12. Eventuelt.

Stk. 3.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent,
eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen stiller forslag
herom.

Stk. 4.

Indvarsling og dagsorden til generalforsamlingen udsendes senest 14 dage før til
medlemmerne.
Forslag om vedtægtsændringer skal dog bekendtgøres for medlemmerne senest
en måned forud for generalforsamlingen for at kunne vedtages på denne.

Stk. 5.

Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være indsendt
skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6.

Stemmeret ved generalforsamlingen har fremmødte ordinære medlemmer, der
ikke er i kontingentrestance.

Stk. 7.

Formand og dirigent skal godkende og underskrive generalforsamlingsreferatet.

6.
Opløsning.
Stk. 1.

Selskabets opløsning kan kun ske ved urafstemning.

Stk. 2.

I tilfælde af selskabets opløsning afgør medlemmerne, hvorledes selskabets
midler skal anvendes.
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