
VEDTÆGTER
Senest ændret på den ordinære generalforsamling d. 19.09.2021.

§1 Foreningens navn

EHS-Foreningen 

Engelsk: The Danish EHS Association

§2 Foreningens hjemsted

Foreningen har hjemsted ved den fungerende formand

§3 Foreningens definition

Uafhængig og landsdækkende handicap- og patientfore-
ning.

§4 Foreningens formål

Stk. 1 At vejlede og rådgive EHS-Foreningens medlem-
mer. 

Stk. 2 At udbrede alment kendskab til EHS og oplyse om 
helbredsskadelige virkninger af eksponering for elektro-
magnetiske felter, samt de sociale, menneskelige og øko-
nomiske konsekvenser ved EHS.

Stk. 3  At opnå anerkendelse af EHS som en funktions-
nedsættelse i relation til de sociale myndigheder ud fra 
FN’s internationale konvention for rettigheder for personer
med handicap fra 2009 og tillægsprotokol fra 2014, samt 
ud fra FN’s standardregler for lige muligheder for personer
med handicap, så elektrohypersensitive kan opnå tilgæn-
gelighed, inklusion og deltagelse i samfundet på alle ni-
veauer på lige fod med andre.

Stk. 4 At arbejde på, i samarbejde med de øvrige europæ-
iske EHS-Foreninger, at få anerkendt EHS som en miljø-
betinget sygdom/skade forvoldt af elektromagnetiske fel-
ter/stråling samt søge at fremme miljømæssige tiltag og 
behandlingsmuligheder. 

§5 Medlemskreds  

Stk.1  Enhver som tiltræder foreningens formål kan søge 
medlemskab.

Stk. 2  Medlemskab opnås ved indmeldelse, som godken-
des af kassereren/bestyrelse. Medlemskabet er kun 
gyldigt ved betalt kontingent.

Stk. 3  Indmeldelse og udmeldelse sker til kassereren.

Stk. 4  Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der hand-
ler til skade for foreningen. Beslutningen kan ankes på 
førstkommende generalforsamling.             

§5a Lokalgrupper  

Stk. 1   Kun bestyrelsen kan oprette og opløse lokalgrup-
per.

Stk. 2   Ethvert medlem, der har personligt medlemskab af
EHS-Foreningen, er automatisk medlem af en lokalfore-
ning, såfremt der er oprettet og godkendt en sådan i det 
område medlemmet bor i.

§6 Kontingent  

Stk. 1  Kontingent fastsættes hvert år på generalforsam-
lingen og er gældende for et år.

Stk. 2  Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Stk. 3  Et medlem, der er i restance med kontingent har in-
gen medlemsrettigheder.

§7 Generalforsamlingen 

Stk. 1  Generalforsamlingen er i alle foreningens anlig-
gender foreningens højeste myndighed inden for de af 
vedtægterne fastsatte grænser. 

Stk. 2  Den årlige generalforsamling afholdes inden ud-
gangen af maj måned.

Stk. 3  Generalforsamlingen indkaldes skriftligt i november
i medlemsbladet indeholdende dato og foreløbig dagsor-
den. 

Stk. 4  Forslag og kandidaturer, skal indsendes skriftligt og
være formanden i hænde senest 1. februar. 

Stk. 5  Dagsorden indeholdende forslag, ledige/opstillede 
kandidaturer, stemmeseddel, samt revisionspåtegnet års-
regnskab udsendes i marts medlemsbladet eller senest 4 
uger før generalforsamlingen pr. brev eller e-mail.

Stk. 6  Der kan brevstemmes på bestyrelseskandidater, -
suppleanter, revisorkandidater samt kontingentfastsættel-
ser. Brevstemmer skal være formanden i hænde 3 dage 
før generalforsamlingen.

            Stk. 7  Dagsorden for ordinær generalforsamling skal inde-
holde

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab 
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
b. Valg af bestyrelsessuppleanter
c. Valg af revisorer og revisorsuppleant

8. Eventuelt
            

Stk. 8  Adgang: Alle medlemmer undtagen støttemedlem-
mer har adgang til generalforsamlingen.



Stk. 9  Stemmeret/valgbarhed: De i stk. 8 nævnte med-
lemmer med adgang har stemmeret og er valgbare, så-
fremt de har været medlem af foreningen tre måneder for-
ud for generalforsamlingen. Restance medfører tab af ad-
gang og stemmeret.

Dog har medlemmer med væsentlig kommercielle interes-
ser i EHS-Foreningens medlemmer, ikke stemmeret og er 
ikke valgbare til tillidsposter.

Stk. 10  Der kan stemmes ved personligt fremmøde. Hvis 
man er forhindret i dette, kan der brevstemmes. (Se stk. 6)

Stk. 11  Generalforsamlingen træffer sine beslutninger 
med simpel stemmeflerhed, dog kræver vedtægtsændrin-
ger 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. 

Stk. 12  Der kan stemmes ved håndsoprækning. Skriftlig 
afstemning anvendes, når det begæres af blot én møde-
deltager. Ved personvalg ved kampvalg foretages altid 
skriftligt afstemning.

Stk. 13  Generalforsamlingen ledes af en af generalfor-
samlingen valgt dirigent, der ikke må være medlem af be-
styrelsen.

Stk. 14  Referat godkendes og underskrives af dirigenten 
og offentliggøres i det først kommende foreningsblad/
medlemsblad.

§8 Ekstraordinær generalforsamling

            Stk.1  Afholdes, når bestyrelsen anser det for påkrævet, 
eller når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt
begærer det over for bestyrelsen og fremsætter dagsor-
den.

            Stk. 2  Bestyrelsen indkalder og afholder den ekstraordi-
nære generalforsamling.

Stk. 3  Den ekstraordinære generalforsamling afholdes se-
nest 6 uger efter en sådan er begæret. Indkaldelsesfrist er
3 uger med angivelse af endelig dagsorden med de øn-
skede forslag.

§9 Bestyrelse  

Stk. 1  Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på 
den ordinære generalforsamling og skal bestå af mindst 5 
og højst 7 personer. 

Stk. 2  Bestyrelsen varetager foreningens drift udadtil og 
indadtil under ansvar over for generalforsamlingen. 

Stk. 3  Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gan-
gen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges, så der sker af-
gang af halvdelen af medlemmerne hvert år. Bestyrelsens 
medlemmer kan genvælges. 

Stk. 4  Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Der vælges 2 suppleanter.

Stk. 5  Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende be-
styrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen med
formand, næstformand, sekretær og kasserer.  

Stk. 6  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

§10 Regnskab og revision

            Stk. 1  Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2  Foreningens regnskab revideres af de på general-
forsamlingen valgte revisorer. 

Stk. 3  Bestyrelsen skal inden d. 15. januar afgive regn-
skab for det foregående år til revisor.

Stk. 4  Regnskabet forelægges den ordinære generalfor-
samling til godkendelse. Regnskabet skal være forsynet 
med revisors påtegning og underskrift.

Stk. 5  Revisor og revisorsuppleant vælges for 2 år ad 
gangen. 

§11 Tegningsret

Stk. 1  Foreningen forpligtes ved underskrift af to besty-
relsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden, 
eller i dennes fravær næstformanden. 

Stk. 2  Formanden kan kvittere for gaver og fonde af en-
hver art til foreningen.

Stk. 3  Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med 
den til foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Stk. 4  Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller be-
styrelse at hæfte personligt.

§12 Vedtægtsændringer 

Stk. 1  Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på
en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af 
udsendt dagsordenen.  

Stk. 2  Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra 
den generalforsamling, de vedtages på.

  §13 Opløsning

Stk. 1  Foreningen kan opløses ved krav fra 2/3 af de 
fremmødte medlemmer på en generalforsamling, hvorefter
vedtagelsen sendes til urafstemning.

Stk. 2  En generalforsamling, der endeligt vedtager fore-
ningens opløsning, vælger tillige et udvalg til at realisere 
foreningens aktiver og afvikle alle dens forpligtigelser.

Stk. 3  Eventuelt overskud skal overføres til vores svenske
søsterforening. 

§14 Datering

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i maj
1992 og senest ændret på den ordinære generalforsam-
ling d. 19.09.2021.

Dirigent og referent (påtegning)


