
 

 

 VEDTÆGTER FOR YNGRE NUKLEARMEDICINERES KLUB  
(gældende pr. 07.09.2018) 

§ 1 Navn: Yngre Nuklearmedicineres Klub (forkortet YNK). 
Hjemsted: foreningens hjemsted er den til en hver tid siddende sekretærs 
arbejdsadresse  
 

§ 2 Selskabets formål er at: 

• Arbejde for rekruttering af læger til specialet. 

• Opnå hurtige, realistiske, effektive og standardiserede  
uddannelsesforløb. 

• Optimere videre- og efteruddannelsen for yngre læger. 

• Sikre et optimalt antal slutstillinger. 

• Sikre et kontaktforum for yngre læger i specialet. 

• Sikre socialt samvær før, under og efter kursisttiden. 

• Være kommunikationsled til FAYL. 

• Være kommunikationsled til DSKFNM´s bestyrelse. 
 

§ 3 Selskabet er associeret til DSKFNM. 
 

§ 4 Som medlemmer kan optages yngre læger med interesse indenfor specialet 
 

§ 5 Anmodning om optagelse kan ske ved henvendelse til selskabets sekretær  
 

§ 6 Udmeldelse sker ved henvendelse til sekretæren. Ved kontingentrestance over 1 år 
fortabes medlemskabet. 
 

§ 7 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 1 formand og 6 menige medlemmer, der 
vælges ved den ordinære generalforsamling. Der tilstræbes en bred geografisk og 
uddannelsesmæssig repræsentation.  
 

 Valg af bestyrelsesformand, menige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker for 2 år. 
Herefter kan genvalg af bestyrelsesformand for yderligere 2 år finde sted, hvorimod 
menige bestyrelsesmedlemmer kan genvælges for yderligere 2 perioder af 2 år.  
 
Desuden vælges to suppleanter, der ved forfald fra bestyrelsen indtræder i bestyrelsen. 
Suppleanter vælges for 2 år og kan genvælges. Først fra datoen for indtrædelse i 
bestyrelsen som menig medlem gælder ovenstående regel om 2 års periode med 
mulighed for genvalg for yderligere 2 perioder af 2 år. Suppleanter har ikke stemmeret 
ved afstemninger. 
 

 På den ordinære generalforsamling vælges tillige 2 revisorer, der kan genvælges. 
 

 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en sekretær, der også er kasserer, 
sædvanligvis for 2 år af gangen. Bestyrelsen meddeler hæveret for selskabets bank- og 



 

 

girokonti til sekretæren i dennes funktionsperiode. 
 
Foreningen tegnes udadtil af formanden og kasseren. 
 

 Ved afstemninger i bestyrelsen, hvor der er stemmelighed, er formandens stemme 
afgørende. Bestyrelsen fastlægger i øvrigt selv sin forretningsorden.  
 

 Hvis formanden har forfald udpeger bestyrelsen fra sin midte en fungerende formand. 
 

§ 8 Bestyrelsen anbefaler repræsentant til DSKFNM´s bestyrelse (sædvanligvis formanden) 
og vælger medlemmer til vurderings- og ansættelsesudvalget, kursusudvalget samt 
øvrige udvalg og lign. hvor YNK er repræsenteret 
 

§ 9 Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt og indkaldes skriftligt (e-mail) 
med angivelse af dagsorden med 14 dages frist. 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning 
3. Beretning fra udvalg. 
4. Revideret regnskab. 
5. Fastlæggelse af kontingent for det følgende år. 
6. Valg af formand – når relevant. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – når relevant. 
8. Valg af revisorer. 
9. Forslag 
10. Eventuelt. 

 

 Forslag skal fremsendes skriftligt (per e-mail eller brev) til sekretæren eller formanden og 
påføre navn på forslagsstiller. Forslaget skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før 
generalforsamlingen, således at forslaget kan udsendes til alle medlemmer af YNK senest 
3 dage før generalforsamlingen. 
 

§ 10 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når den er lovligt indvarslet. Alle spørgsmål 
afgøres ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke andet er bestemt i lovene 
 

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling kan besluttes af mindst 2/3 af medlemmerne eller af 
bestyrelsen. 
 

§ 12 Ændring af lovene kan ske ved generalforsamling og kræver godkendelse af mindst 2/3 
af de tilstedeværende medlemmer, efter at forslag til vedtægtsændringer er udsendt 
med indkaldelsen 
 

§ 13 Det påhviler det enkelte medlem at sørge for at e-mailadresse til brug for foreningens 
kommunikation er opdateret hos sekretæren. 
 



 

 

§ 14 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udlægge forslag (dog ikke vedtægtsændringer) til 
vedtagelse blandt YNKs medlemmer per e-mail. Vedtagelse kræver at over halvdelen af 
medlemmerne stemmer for. 
 

 


