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DSKKBs love
Love for Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik
§ 1.
Stk. 1. Selskabets navn er Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik.
Stk. 2. Selskabets engelske navn er Danish Society of Chiropractic and Clinical
Biomechanics.
Stk. 3. Selskabets hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse.
§ 2.
Stk. 1. Selskabets formål er at fremme uddannelse, udvikling, planlægning og videnskab
inden for det kiropraktiske fagområde og klinisk biomekanik i Danmark.
Stk. 2. Til opfyldelse af dette formål kan generalforsamlingen med simpel stemmeflerhed
træffe beslutning om selskabets medlemskab af andre videnskabelige organisationer.
§ 3.
Stk. l. Som stemmeberettigede medlemmer kan optages danske kiropraktorer og
candidatus manutigii, som er medlem af Dansk Kiropraktor-Forening (DKF) og andre
personer, der ved deres uddannelse, publikationer eller på anden måde har vist interesse
for det kiropraktiske fag og klinisk biomekanik.
Stk. 2. For ikke medlemmer af DKF fordres, ud over det i stk. 1 anførte, at vedkommende
bringes i motiveret forslag af to stemmeberettigede medlemmer, og at bestyrelsen
accepterer optagelsen. Navne på nye medlemmer offentliggøres på den ordinære
generalforsamling.
Stk. 3. Som korresponderende medlemmer kan optages udenlandske kiropraktorer og
forskere med særlig interesse for det kiropraktiske fag og klinisk biomekanik, når den
samlede bestyrelse eller fem stemmeberettigede medlemmer har bragt vedkommende i

forslag. I sidstnævnte tilfælde skal medlemskabet godkendes af bestyrelsen. Sådanne
korresponderende medlemmer er kontingentfrie og uden stemmeret. Antallet af
korresponderende medlemmer kan ikke overstige en femtedel af antallet af ordinære
medlemmer ved afslutningen af foregående regnskabsår.
Stk. 4. Æresmedlemmer af selskabet kan udnævnes efter forslag fra bestyrelsen, når 3/4 af
de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for optagelsen på den
ordinære generalforsamling. Der kan højst være 3 danske æresmedlemmer af selskabet.
Stk. 5. Firmamedlemskab af Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik kan
godkendes af bestyrelsen efter skriftlig ansøgning herom. Firmamedlemmer er ikke
stemmeberettigede. Kontingent for firmamedlemmer vedtages på generalforsamlingen for
1 år ad gangen.
Stk. 6. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst en måneds varsel til
udløbet af et regnskabsår.
Stk. 7. Et medlem, som handler til skade for selskabet, kan ekskluderes efter bestyrelsens
indstilling på generalforsamlingen, når 2/3 af de stemmeberettigede stemmer herfor.
Stk. 8. Medlemmer, som ikke betaler forfaldent kontingent, slettes som medlem fra det
pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion på grund af kontingentrestance fritager ikke
for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted. Fornyet
optagelse i selskabet kan finde sted i henhold til § 4, Stk. 1, dog tidligst når restancen er
berigtiget.
§ 4.
Stk. 1. Selskabets regnskabsår løber fra den 1.1. - 31.12. og revideres af en af
generalforsamlingen valgt revisor.
Stk. 2. Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling efter
indstilling fra bestyrelsen for et år ad gangen i forbindelse med aflæggelse af sidste års
regnskab og forfalder senest den 1. april.
Stk. 3. Ved indmeldelse afkræves fuldt kontingent for indeværende regnskabsår. Ved
indmeldelse efter 1. oktober opkræves kontingent svarende til halvdelen af
kontingentstørrelse.

Stk. 4 Der er kontingentfritagelse for medlemmer, der gennemgår den supplerende
praktiske uddannelse.
§ 5.
Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, ordentligvis i maj måned.
Generalforsamlingen indvarsles elektronisk via hjemmesiden, www.dskkb.dk, samt via
mail til de medlemmer som har oplyst deres mail-adresse, mindst 14 dage forud med
angivelse af tidspunktet og stedet for mødet og med dagsordenen. Med indkaldelsen skal
følge revideret regnskab.
Stk. 3. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Beretning fra udvalg og delegerede.
4. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Fremlæggelse af budgetforslag.
Fastsættelse af kontingent for ordinære medlemmer og firmakontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor mm. efter selskabets regler.
6. Eventuelt.
Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig vedrørende punkter, optaget på
dagsordenen, og for hvilke der forud er fremsat skriftlig redegørelse. Beslutninger af
betydning for selskabets økonomi kan kun træffes, når forslaget herom er optaget på
dagsordenen.
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 10
medlemmer skriftligt forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes
skriftligt med dagsordenen og med mindst 14 dages varsel til senest seks uger efter, at den
skriftlige begæring om ekstraordinær generalforsamling er bestyrelsen i hænde.
Stk. 6. Hvor ikke andet er foreskrevet, træffes beslutninger ved simpel stemmeflerhed
blandt de i afstemningen deltagende.
§ 6.
Stk. l. Bestyrelsen består af formand, kasserer og 4 medlemmer. Desuden vælges en
bestyrelsessuppleant.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling ved simpel stemmeflerhed.
Valget gælder i 2 år. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne vælges lige år og den anden
halvdel vælges i ulige år. Afstemningen skal være skriftlig, hvis der er flere kandidater.
Stk. 3. Umiddelbart genvalg kan kun finde sted 3 gange. Dette gælder dog ikke
suppleanten, som kan genvælges mere end 3 gange.
Stk. 4. Bestyrelsen leder selskabets virksomhed, og formanden eller i hans/hendes forfald
et andet bestyrelsesmedlem leder selskabets møder. Referat af generalforsamlingen
udsendes til medlemmerne. Bestyrelsen arrangerer videnskabelige møder og udsender
mødeindkaldelser samt resumeer af foredragene.
Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling. Suppleanten kan
efter bestyrelsens vurdering og beslutning deltage i det løbende bestyrelsesarbejde.
Stk. 6. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. I
øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. Ved konstituering har suppleanten
ikke stemmeret.
§ 7.
Stk. l. Generalforsamlingen eller bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige
opgaver. Valg til sådanne udvalg kan aldrig gælde for mere end 3 år. Genvalg vil kunne
finde sted. Sådanne udvalg kan ikke foretage udadgående skridt uden forud at have opnået
bestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde.
§ 8.
Stk. 1. Ændringer af lovene kan foretages af en generalforsamling med 2/3 af de
tilstedeværende stemmer, når ændringen forinden har været udsendt skriftligt til
medlemmerne senest med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Således vedtaget på Selskabets generalforsamling 6. maj 2011.
	
  

