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VEDTÆGTER 
 
§ 1. Foreningens navn. 
Foreningens navn er: Svampeforeningen – Foreningen til Svampekundskabens Fremme. 
 
§ 2. Foreningens formål og arbejdsopgaver. 
Det er foreningens formål i alle dele af Danmark at udbrede kendskabet til svampene, såvel rent naturvidenskabeligt 
som praktisk, samt at virke for beskyttelse af truede svampearter. 
 
Dette skal søges efterlevet gennem afholdelse af ekskursioner, kurser, diplomprøver, udstillinger m.m., ved udgivelse 
af et medlemsblad, samt ved formidling af litteratur og andet materiale om svampe. 
 
§ 3. Kontingent. 
Medlemskontingentet følger kalenderåret. Det fastsættes for det følgende år af generalforsamlingen. 
 
§ 4. Medlemskab af foreningen. 
Et medlemskab træder i kraft når foreningen har modtaget det indbetalte kontingent, og gælder, hvis intet andet er 
anført ved indbetalingen, for det kalenderår hvori betalingen sker. 
 
Æresmedlemmer, der er kontingentfrie, udnævnes af bestyrelsen. 
 
§ 5. Foreningens organisation. 
Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 9 
medlemmer. Der vælges desuden en 1. og en 2. suppleant. Er et bestyrelsesmedlem forhindret i fremmøde indtræder 
1. hhv. 2. suppleanten. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og afgår efter tur med hhv. 4 og 5 medlemmer årligt. 
Suppleanterne vælges for 2 år og afgår efter tur med 1 medlem årligt. 
 
Til varetagelse af foreningens arbejde på lokalt plan kan der endvidere dannes lokalafdelinger. For medlemskab af en 
lokalafdeling forudsættes medlemskab af hovedforeningen. Har lokalafdelingerne økonomisk aktivitet, skal disses 
reviderede regnskab være hovedforeningens kasserer i hænde senest den 25. januar det følgende år. 
 
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
 
§ 6. Bestyrelsens arbejdsopgaver og kompetence. 
Det påhviler bestyrelsen at virke som koordinator af aktiviteter der afholdes af Foreningen til Svampekundskabens 
Fremme samt af dennes lokalafdelinger. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er kun 
beslutningsdygtig såfremt 6 eller flere af dennes medlemmer, inklusiv formand eller næstformand, er til stede. 
 
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening, eller af formanden eller kassereren i forening med to andre 
bestyrelsesmedlemmer. Væsentlige omplaceringer af foreningens midler samt andre dispositioner af væsentlig 
økonomisk betydning, skal først godkendes af bestyrelsen. 
 
§ 7. Medlemsbladet. 
Redaktionen af hovedforeningens medlemsblad udpeges af bestyrelsen. De økonomiske rammer for udgivelsen 
fastlægges af bestyrelsen. 
 
§ 8. Forlaget. 
Foreningens opgaver med formidling af litteratur og andet materiale om svampe varetages af en særlig sektion, der 
aflægger selvstændigt regnskab. Sektionens navn er “Svampetryk”. Sektionens ledelse udpeges af foreningens 
bestyrelse. De økonomiske rammer for sektionens arbejde fastlægges af bestyrelsen. Sektionens årsregnskab 
forelægges bestyrelsen til godkendelse senest d. 25 januar. 
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§ 9. Ordinær generalforsamling. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. december. 
 
Indkaldelse, indeholdende dagsorden samt indkomne forslag, skal være afsendt og poststemplet senest 14 dage før 
generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal vedlægges i deres fulde ordlyd. 
 
Foregående års reviderede regnskab skal pr. post kunne rekvireres fra kassereren mindst en uge før den ordinære 
generalforsamling. 
 
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
 
1) Valg af dirigent og referent. 
 
2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt planer for det kommende år. 
 
3) Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregnskab. 
 
4) Beretning om Svampetryks virksomhed samt fremlæggelse af revideret årsregnskab. 
 
5) Fastsættelse af kontingent. 
 
6) Behandling af indkomne forslag. 
 
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 
8) Valg af suppleanter. 
 
9) Valg af revisor og revisorsuppleant. 
 
10) Eventuelt. 
 
Afstemninger på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning begæres af 
dirigenten eller af mindst 5. medlemmer. Afstemninger ved valg til bestyrelsen er altid skriftlige. 
 
Valg af ikke tilstedeværende kandidater til bestyrelsen kan kun finde sted såfremt der foreligger tilsagn fra disse. Ved 
valg til bestyrelsen kan hvert medlem højst afgive et antal stemmer, svarende til det antal bestyrelsesposter der er på 
valg. Man kan højst afgive en stemme på hver kandidat. 
 
Vedtagelser forudsætter at mere end halvdelen af de afgivne stemmer er for forslaget. Vedtægtsændringer kræver 
vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger. 
 
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling. 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af foreningens medlemmer, når mindst 40 sådanne 
indsender begæring herom til bestyrelsen. Begæringen skal indeholde forslag til dagsorden. Indsendere af gyldig 
begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling kan kræve denne afholdt inden seks uger efter 
afsendelsen. Indkaldelse, indeholdende dagsorden samt eventuelle forslag, skal være afsendt og poststemplet senest 
to uger før den ekstraordinære generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal vedlægges i deres fulde ordlyd. 
 
Afstemningsprocedurer som på den ordinære generalforsamling. 
 
§ 11. Foreningens opløsning. 
Opløsning af foreningen kan vedtages efter samme regler som vedtægtsændringer (se § 9). 
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I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder dens midler, med halvt til hver, Danmarks Veterinær & Jordbrugs Bibliotek 
og Botanisk Centralbibliotek eller de statsinstitutioner, der til enhver til varetager de opgaver, som i øjeblikket 
varetages af disse biblioteker. 
 
Vedtaget på generalforsamlingerne d. 25/2 og 6/11, 1989 samt d. 23/2, 2013 og 22/2, 2014. Referater af 
generalforsamlingerne findes i SVAMPE 20 og 21 samt 68 og 70. 
 


