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Vedtægter for PROPA -  Prostatakræftforeningen 
 

Indledning. 
Prostatakræftforeningens formål er at formidle viden om alle væsentlige aspekter af 
prostatakræft (kræft i blærehalskirtlen) og dens behandling til såvel patienter og deres 
pårørende som til mænd generelt. Prostatakræftforeningen arbejder desuden på at 
ensarte og forbedre den forebyggende, den kurative (helbredende) og den palliative 
(lindrende) indsats mod prostatakræft. 
 
§1 Navn og hjemsted 

1. Foreningens navn er ”Prostatakræftforeningen”. 
Foreningen anvender tillige navnet ”PROPA”. 
Foreningen anvender domænet propa.dk 

2. Dens hjemsted er: Prostatakræftforeningens sekretariat. 
 
§2 Formål 

Foreningens formål er: 
- At informere og støtte mænd, der har, eller har haft, prostatakræft. 
- At arbejde på forbedring af forholdene for mænd med prostatakræft og deltage i 

den offentlige debat herom. 
- At støtte forskning, dvs. videnskabelig undersøgelse og granskning af 

prostatakræft. 
- At informere prostatakræftpatienter, deres pårørende og andre interesserede 

gennem møder, medlemsblade, nyhedsbreve etc. 
- At informere generelt om prostatakræft med henblik på sikker diagnosticering så 

tidligt som muligt. 
- At støtte oprettelsen af lokalgrupper (jf. § 5). 
- At arbejde for etablering af netværk for medlemmer med fælles 

sygdomsproblemer, der relaterer til prostatakræft. 
- At samarbejde med andre organisationer på kræftområdet, herunder Kræftens 

Bekæmpelse. 
- At samarbejde med tilsvarende internationale organisationer. 

 
§3 Medlemmer 

1.  Som ordinært medlem optages mænd, der har, eller har haft, prostatakræft. 
2. Som pårørende-medlem optages ægtefæller, børn og samlevere til mænd, der har 

eller har haft, prostatakræft samt enker og efterladte samlevere til mænd med 
prostatakræft.  

3. Ægtepar og samlevende, hvor manden har eller har haft prostatakræft kan tegne et 
familiemedlemsskab. 

4. Som støttemedlem optages enkeltpersoner, firmaer, foreninger og organisationer, 
der kan tilslutte sig foreningens formål.  

5. Ordinære medlemmer og pårørende-medlemmer har stemmeret i Landsforeningen 
og Regionsafdelinger, og er valgbare til disses ledende organer.  

6. Et familiemedlemsskab har to stemmer. Medlemmer, der er i familie med hinanden 
eller tilhører samme husstand, kan kun undtagelsesvis sidde i samme bestyrelse, 
udvalg eller tilsvarende efter godkendelse af Landsbestyrelsen. 

7. Støttemedlemmer har ikke stemmeret i foreningen, og kan derfor ikke indvælges i 
bestyrelser. 

8. Medlemmer betaler årligt kontingent til Prostatakræftforeningen. 
9. Landsbestyrelsen fastlægger rammerne for aktiviteter og tilbud, der retter sig mod 

foreningens medlemmer. 
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10. Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningen med udgangen af aktuelle 
kontingentbetalte periode. Medlemmer, der ikke betaler kontingent inden 
betalingsfristens udløb, jvf. § 8 stk. 1, slettes. 

11. Landsbestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. 
12. Medlemmer, som ikke retter sig efter Prostatakræftforeningens vedtægter og lovligt 

vedtagne beslutninger, eller som har skadet foreningens omdømme, kan 
ekskluderes. Beslutningen træffes af Landsbestyrelsen og kan ankes til 
førstkommende ordinære Landsmøde. 

 
§4 Regionsafdelinger 

1. Landsforeningen består af 6 Regionsafdelinger, opdelt efter kommuner: 
- Region Hovedstaden 
- Region Sjælland 
- Region Fyn 
- Region Sydjylland 
- Region Midtjylland 
- Region Nordjylland 

2. En Regionsafdeling ledes af en Regionsbestyrelse, der konstituerer sig med 
formand, næstformand og kasserer. Regionsafdelingens formand og næstformand 
skal være ordinære medlemmer af foreningen. 

3. Landsbestyrelsen udarbejder en Standardvedtægt for Regionsafdelingerne.  
4. Regionsafdelingernes formål er at arbejde for opfyldelse af Landsforeningens 

formål på regionalt plan. 
5. Ingen Regionsafdeling kan ved nogen disposition forpligte Landsforeningen 

økonomisk eller på anden måde. 
6. Foreningens medlemmer optages i den Regionsafdeling, der dækker det område, 

hvor medlemmet har postadresse. 
7. Regionsformændene er fødte medlemmer af Landsbestyrelsen. 

Regionsafdelingernes næstformænd er fødte suppleanter for deres respektive 
Regionsformænd i Landsbestyrelsen. 

8. Afgår den samlede Regionsbestyrelse i en Region, uden at det har været muligt at 
etablere en ny, overgår Regionsafdelingens aktiver og arkiver til Landsforeningen.  
 

§5 Lokalgrupper 
1. Lokalgrupper er Regionsafdelingernes lokale aktører. De arbejder for opfyldelse af 

Prostatakræftforeningens formål i relation til oplysning og støtte. 
2. Det er målet, at Prostatakræftforeningen dækker hele landet med aktive 

Lokalgrupper. Det er Regionsafdelingernes ansvar at arbejde for dette. 
3. Lokalgrupper kan dannes, hvis der er et bæredygtigt medlemsgrundlag, der kan 

arbejde for Prostatakræftforeningens formål på lokalt plan. 
4. Der kan oprettes flere Lokalgrupper i hver Region. En Lokalgruppe omfatter normalt 

en eller flere af Regionens kommuner. I de største kommuner kan der dog 
etableres flere Lokalgrupper.  

5. Lokalgruppens navn er: Prostatakræftforeningen, områdets geografiske navn. 
6. Oprettelse af en Lokalgruppe skal forhåndsgodkendes af Regionsbestyrelsen. 
7. Regionsbestyrelsen nedlægger Lokalgrupper, hvor aktiviteterne er ophørt. 

 
§6 Landsmødet 

1. Prostatakræftforeningens øverste myndighed er Landsmødet. 
2. Landsmødet består af: 

- Alle medlemmer af Landsbestyrelsen.  
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- Alle øvrige medlemmer i Prostatakræftforeningen med stemmeret, jf. § 3, på et 
af Landsbestyrelsen fastlagt antal pladser, der mindst skal udgøre 10 % af 
foreningens aktuelle medlemstal. 

- Støttemedlemmer kan deltage i Landsmødet i den udstrækning, pladsen tillader 
det, dog uden stemmeret jf. § 3. 

3. Ordinært Landsmøde afholdes årligt inden udgangen af april. Landsmødet afholdes 
som hovedregel skiftevis i Jylland/på Fyn og på Sjælland. 

4. Indkaldelse til ordinært Landsmøde sker ved Landsbestyrelsens foranstaltning på 
foreningens hjemmeside senest 2 måneder før Landsmødets afholdelse og i årets 
første nummer af PROPA NYT. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for 
Landsmødet. 

5. Ekstraordinært Landsmøde afholdes, hvis: 
- Et Landsmøde beslutter det. 
- Mindst fem medlemmer af Landsbestyrelsen fremsætter begrundet krav med 

angivelse af hvilke emner, der ønskes behandlet. 
- Mindst tre Regionsafdelinger fremsætter begrundet krav med angivelse af hvilke 

emner, der ønskes behandlet.  
Landsbestyrelsen skal da inden 3 uger indkalde til ekstraordinært Landsmøde via 
foreningens hjemmeside, og i først mulige nummer af PROPA NYT, med mindst 4 
ugers varsel fra udgivelsesdagen og højst 8 uger fra udgivelsesdagen. Indkaldelsen 
skal indeholde dagsorden for mødet. Ekstraordinært Landsmøde kan ikke afholdes i 
juli og august. 

6. For det ordinære Landsmøde skal dagsordenen mindst indeholde flg. punkter: 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.  
2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning for Prostatakræftfonden. 
3. Fremlæggelse af årsrapport for det afsluttede regnskabsår med revisorernes 

påtegning til Landsmødets godkendelse.  
4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være foreningens sekretariat i 

hænde senest 4 uger før Landsmødet. 
5. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for indeværende regnskabsår, til 

orientering. 
6. Vedtagelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår efter forslag 

fra Landsbestyrelsen. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Landsbestyrelsen. 
8. Valg af første, anden, tredje og fjerde suppleant (oprykkende) til 

Landsbestyrelsen. 
9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. 
10. Valg af et af foreningens medlemmer til kritisk revisor. 
11.  Eventuelt. 

7. Det endelige program for Landsmødet offentliggøres på foreningens hjemmeside 
senest 4 uger før mødet. 

8. Landsmødet er beslutningsdygtigt, når det er indkaldt i overensstemmelse med 
vedtægterne. 

9. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer, jf. dog § 
11 om vedtægtsændringer og § 12 om opløsning af foreningen. Der kan stemmes 
ved fuldmagt.  
Stemmeberettigede medlemmer kan højst medbringe 10 fuldmagter, der skal 
registreres ved ankomsten til Landsmødet. 

10. Mødets dirigent, der ikke må være medlem af Landsbestyrelsen, afgør alle 
spørgsmål om mødets ledelse og de på mødet forekommende afstemninger, 
herunder afstemningstemaer og afstemningens gennemførelse. Der gennemføres 
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skriftlig afstemning, hvis mere end 10 af de tilstedeværende stemmeberettigede 
landsmødemedlemmer fremsætter ønske herom. 

11. Offentliggørelse af landsmødebeslutninger sker senest 30 dage efter Landsmødet 
på Landsforeningens hjemmeside og i førstkommende nummer af PROPA NYT.  

12. De af Landsmødet valgte landsbestyrelsesmedlemmer vælges ordinært for 1 år ad 
gangen. 

13. En afgående bestyrelses funktionsperiode ophører ved Landsmødets afslutning. 
 

§7 Landsbestyrelsen 
1. Foreningens overordnede ledelse varetages af Landsbestyrelsen, som består af 8 -

10 medlemmer, hvoraf 2 - 4 vælges af Landsmødet og de resterende 6 
medlemmer er formændene for hver af Regionsafdelingerne. Dog kan højest 3 af 
de landsmødevalgte bestyrelsesmedlemmer komme fra samme region. 

2. Landsbestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. 
3. I tilfælde af at en af regionsformændene får forfald, indtræder næstformanden fra 

den pågældende region i Landsbestyrelsen. 
4. I tilfælde af at et af de øvrige 4 landsbestyrelsesmedlemmer får forfald, indtræder 1. 

suppleanten i Landsbestyrelsen frem til førstkommende Landsmøde, hvor der 
foretages suppleringsvalg. Er det udtrædende landsbestyrelsesmedlem konstitueret 
til en post, foretages en ny konstituering. 

5. Landsbestyrelsen varetager Prostatakræftforeningens landsdækkende interesser 
og yder vejledning og støtte til Regionsafdelingerne. 

6. Landsbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. 
7. Landsbestyrelsen delegerer beslutningskompetencer bl.a. vedrørende rådighed 

over foreningens midler. 
8. Landsbestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange om året og i øvrigt, når 

Landsbestyrelsen eller formanden finder det nødvendigt. Tre medlemmer af 
Landsbestyrelsen kan skriftligt anmode om indkaldelse af Landsbestyrelsen med 
angivelse af emner, som ønskes behandlet.  

9. Landsbestyrelsesmøder indkaldes normalt ved formandens foranstaltning, og med 
mindst 1 uges varsel.  

10. Landsbestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst seks af dens medlemmer er til 
stede, herunder enten formanden eller næstformanden. 

11. Beslutninger i Landsbestyrelsen sker ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne 
stemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende (eller 
næstformandens ved formandens fravær). Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

12. Der tages beslutningsreferat af landsbestyrelsesmøderne. 
13. Landsbestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af specifikke opgaver. 

Udvalgenes kommissorium, herunder beslutningskompetence, fastlægges af 
Landsbestyrelsen.  

14. Landsbestyrelsen udpeger medlemmer til Prostatakræftfonden og fagråd, herunder 
medicinudvalg og kommunikationsudvalg. Antallet af medlemmer i råd og udvalg og 
overordnede arbejdsopgaver fastlægges af Landsbestyrelsen. 
  

§8 Økonomi og regnskab 
1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  
2. Foreningens årsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse med god 

regnskabsskik og underskrives af Landsbestyrelsen. Årsrapporten skal give et 
retvisende billede af foreningens aktiver, passiver samt finansielle stilling og 
opstilles med en bestyrelsespåtegning, revisionspåtegning, resultatopgørelse og en 
balance. Resultatopgørelsen skal vise årets indtægter og udgifter. Under indtægter 
skal offentlige tilskud fremgå særskilt. Under udgifter vises møde- og rejseudgifter, 



Vedtægter PROPA, 18. april 2015 

 

aktivitetsudgifter og administrationsomkostninger. I balancen vises foreningens 
aktiver og passiver (formue). 

3. Landsforeningens midler tilvejebringes bl.a. ved medlemmernes kontingent, tilskud, 
gaver, arv, bidrag fra landsdækkende fonde, landsdækkende organisationer og 
offentlige myndigheder og ved afholdelse af kurser og konferencer.  

4. Regionsafdelingernes midler tilvejebringes ved tilskud fra Landsforeningen, gaver 
og arv givet til Regionsafdelingen og det lokale arbejde, bidrag fra lokale fonde, 
lokale organisationer og lokale offentlige myndigheder, f.eks. § 18 midler, samt ved 
afholdelse af lokale arrangementer. Disse midler og donationer tilfalder den 
pågældende Regionsafdeling og dermed det lokale arbejde. Landsforeningen kan 
ikke disponere over midlerne, bortset fra bestemmelserne i § 4 stk. 8.  
Kan der ved ansøgning opstå tvivl om hvorvidt en fond, organisation eller 
myndighed er lokal eller landsdækkende, afgøres dette af Landsbestyrelsen. 

5. Regionsafdelingernes økonomi indgår som en del af landsforeningens økonomi.  
6. Landsbestyrelsen udarbejder standard kontoplan og standard regnskabsopstilling, 

som Regionsafdelingerne skal anvende. Samtidig udarbejdes retningslinjer for 
Regionsafdelingernes indberetning af økonomiske oplysninger til Landsbestyrelsen. 
 

§9 Tegningsret 
1. Landsforeningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem. Ved 

formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden sammen med et 
bestyrelsesmedlem. 

2. Ved optagelse af lån, eller ved enhver disposition over fast ejendom, tegnes 
foreningen af et flertal i Landsbestyrelsen. 
 

§10 Generelle bestemmelser 
1. For at sikre medlemmernes anonymitet har alle medlemmer tavshedspligt om 

andres personoplysninger. 
2. Ingen medlemmer i foreningen hæfter for foreningens forpligtelser. For disse hæfter 

alene foreningens formue.  
3. Medlemmernes arbejde i forbindelse med Landsmøde, i Landsbestyrelse, i 

Regionafdelinger, i Lokalgrupper og udvalg er frivilligt og ulønnet. Landsbestyrelsen 
fastsætter specifikke regler for godtgørelse af dokumenterede udgifter og for 
kørselsgodtgørelse. 

4. Landsbestyrelsen kan indgå samarbejdsaftaler med f.eks. Kræftens Bekæmpelse. 
5. Landsbestyrelsen kan ansætte lønnet personale såvel som lægge opgaver uden for 

foreningen og honorere disse opgaver. Dette gælder såvel enkeltopgaver som 
løbende opgaver, f.eks. sekretærbistand. 

6. Prostatakræftforeningen har oprettet Prostatakræftfonden med det formål at 
indsamle og uddele midler til dansk forskning i prostatakræft. Myndighederne har 
godkendt selvstændig fundats for Prostatakræftfonden og fondens 
bestyrelsessammensætning. 
 

§11 Ændring af vedtægter 
Ændringer af foreningens vedtægter kan ske på ethvert Landsmøde, hvor forslag til 
vedtægtsændringer er opført på dagsordenen. Ændringer af vedtægter skal vedtages 
med kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. 
  

 
 
 
§12 Opløsning af foreningen 



Vedtægter PROPA, 18. april 2015 

 

1. Foreningen opløses, hvis to på hinanden følgende Landsmøder, med mindst 8 
ugers og højest 12 ugers interval, beslutter det. Vedtagelse på det enkelte 
Landsmøde forudsætter, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer, er for nedlæggelsen.  

2. Ved foreningens opløsning skal foreningens aktiver overgå til Prostatakræftfonden. 
 

§ 13 Ikrafttræden 
Nærværende vedtægter er vedtaget på det ordinære Landsmøde den 18. april 2015 
og erstatter tidligere vedtægter af 6. maj 2000, ændret den 28. april 2001, den 5. 
april 2003, den 22. april 2006, den 24. marts 2007, den 23. april 2010, den 19. 
marts 2011, den 24. marts 2012 samt den 16. marts 2013. 
 


