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Vedtægter
for
SOP - Selskabet for Odontologisk Praktik
§ 1.
§ 2.

§ 3.

Selskabets navn er "Selskabet for Odontologisk Praktik".
Selskabets formål er at bidrage til studiet og udviklingen af og udbrede kendskabet til
odontologisk praktik. Formålet søges fortrinsvis fremmet ved etablering af gruppearbejde og
afholdelse af faglige arrangementer.
Medlemmer.
stk 1.
Som medlemmer kan optages alle, der har ret til optagelse i Dansk
Tandlægeforening.
Som "associerede medlemmer" kan optages repræsentanter for interesser med
tilknytning til odontologisk praktik. Associerede medlemmer har ikke
stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.
stk 2.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.
stk 3.
Bestyrelsen kan slette et medlem på grund af kontingentrestance.
stk 4.
Til selskabets arrangementer kan bestyrelsen invitere gæster.
stk 5.
”Ordinære medlemmer kan invitere ledsagere, der ikke er medlemmer af SOP,
til at deltage i kursus med medlemmet mod, at der betales kursusafgift for
begge. Kursusafgiften for ledsageren er for tiden fastsat til kr. 1.000,-, men kan
ændres efter behov af bestyrelsen.”

§ 4.

Organisation og ledelse.
stk 1.
Selskabets bestyrelse består af 4 medlemmer.
stk 1a.
Bestyrelsen kan indkalde en bestyrelsessuppleant med samme rettigheder
(bortset fra stemmeret), som resten af bestyrelsen.
stk 2.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
stk 3.
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en sekretær og en kasserer.
stk 4.
Valget af et bestyrelsesmedlem gælder for to år. Genvalg kan ske en gang.
stk 5.
I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen er formandens
stemme udslagsgivende.
stk 6.
Efter samlet nyvalg af bestyrelsen afgår et af medlemmerne efter et år ved
lodtrækning, der dog ikke omfatter formanden.
stk 7.
Der tilkommer bestyrelsesmedlemmer diæter og rejsegodtgørelse i forbindelse
med bestyrelsesmøder i henhold til DTF´s love § 17. stk. 11 og 12.
stk 8.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver og er
bemyndiget til at yde rejsegodtgørelse og diæter til medlemmerne i disse,
ligeledes i henhold til DTF´s love § 17 stk 11 og 12.
stk 9.
Bestyrelsen kan formidle etablering af gruppearbejde i lokale klubber og yde
tilskud til disses arbejde, når det udføres for selskabet, mens klubbens økonomi
i øvrigt er SOP uvedkommende.
stk 10.
Bestyrelsen kan opfordre et medlem til at udarbejde skriftligt materiale for
selskabet og honorere dette efter Kursusnævnets regler.

§ 5.

Generalforsamling.
stk 1.
Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen.
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stk 2.

stk 3.

stk 4.
stk 5.

stk 6.
stk 7.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned
med følgende dagsorden:
A) Valg af dirigent
B) Formandsberetning
C) Aflæggelse af det reviderede regnskab
D) Fastsættelse af kontingent for det indeværende år
E) Indkomne forslag
F) Valg til bestyrelse
G) Valg af revisor og revisorsuppleant samt valg af bestyrelsessuppleant
H) Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt fremsætter forslag
herom til bestyrelsen.
Indkaldelse til en generalforsamling skal indeholde dagsorden, og der skal
gives medlemmerne mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal senest 8 dage før
denne fremsendes til bestyrelsen. Dog skal forslag til vedtægtsændringer
fremsendes senest 1. marts.
Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, dog
kræver vedtægtsændringer 2/3´s majoritet af de fremmødte.
Forslag til vedtægtsændringer skal bekendtgøres for medlemmerne senest 8
dage før en generalforsamling for at kunne vedtages på denne.

§ 6.

Kontingent og regnskab.
stk 1.
Kontingent fastsættes for et år ad gangen
stk 2
Regnskabet følger kalenderåret.
stk 3.
Selskabet må ikke stifte gæld.

§ 7.

Selskabets opløsning.
stk 1.
Selskabets opløsning skal vedtages ved urafstemning med 2/3´s majoritet.
stk 2.
Ved opløsning afselskabet afgør en indkaldt ekstraordinær generalforsamling,
hvorledes midlerne skal anvendes i overensstemmelse med formålsparagraffen.
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