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Bemærkninger til vedtægterne  
De vigtigste punkter i vedtægtsændringerne 
Dette skrift er et forsøg på at begrunde de gennemgribende ændringer i foreningens vedtægter i 
2019. 
Der er stort set ændringer i samtlige paragraffer i vedtægterne. Nogle ændringer er store og 
omfattende, andre er små og af mere kosmetisk karakter. For at gøre ændringerne nemmere at 
overskue, er der derfor lavet disse bemærkninger, tænkt som en hjælp for læseren. 
 

Overordnet filosofi for vedtægterne 
Vedtægterne er den juridiske platform for at udvikle Landsforeningen. Derfor er det vigtigt, at 
vedtægterne er nutidige, forberedt på fremtiden og giver organisationen store muligheder for 
udvikling. 

• Det betyder støtte til medlemmerne og oplysning om sygdommen og afledte konsekvenser af 
den.  

• Det betyder stærke lokalafdelinger med en stor berøringsflade i lokalområdet, så flere med 
prostatakræft får diagnosticeret deres sygdom, og at ny diagnosticerede får den bedste 
støtte fra foreningen. 

• Det betyder, at Landsforeningen arbejder for at støtte lokalafdelingerne og samtidig oplyser 
politikerne og offentligheden om prostatakræft. 

Vedtægterne skal ikke i detaljer udstikke bestemmelser for alle tænkelige situationer. Men alene 
sætte de juridiske rammer for foreningen. I tvivlstilfælde er det op til Landsmødet og 
Hovedbestyrelsen, at afgøre tvistigheder, ihukommende at foreningen arbejder for alle foreningens 
medlemmer. 
 

Formålsparagraf 
Paragraffen er væsentligt forenklet, så den er nemmere at forstå og arbejde med. Samtidig er den 
mere åben og giver derved større fleksibilitet, i takt med at samfundet ændrer sig. 
Hovedbestyrelsen udfærdiger en Mission og Vision for foreningen, som godkendes af Landsmødet. 
Det betyder, at foreningen lettere kan tilpasse sig forandringer, og vedtægtsændringer er derfor ikke 
nødvendige. 
 

Medlemmer 
Alle kan optages som medlemmer, hvis de har interesse for foreningens formål.  
Alle kan vælges til bestyrelser i foreningen. Tidligere sendte vedtægterne nærmest et signal om, at 
personer der ikke var ramt sygdom, ikke rigtig var velkomne. Med øget fokus på pårørende er det 
vigtigt at de er ligeværdige medlemmer. 
Husstandsmedlemsskab bibeholder to stemmer til afstemningerne. 
Kontingentet fastsættes af Landsmødet efter indstilling fra Hovedbestyrelsen. 
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Strukturen i vedtægterne 
De enkelte paragraffer er flyttet rundt så vedtægterne er mere logisk opbygget. 
Strukturen er nu som følger: 
§ 1 Navn og hjemsted 
§ 2 Formål 
§ 3 Medlemmer 
§ 4 Landsmødet 
§ 5 Hovedbestyrelsen  
§ 6 Regioner 
§7 Lokalafdelinger 
§ 8 Økonomi og regnskab 
§ 9 Tegningsret 
§ 10 Ændringer af vedtægter 
§ 11 Ikrafttræden 
 

Landsmøde i efteråret 
Landsmødet er flyttet til efteråret.  
Begrundelsen er: 

• Et landsmøde, der afholdes i april, kan kun drøfte og godkende fortiden (historie - sidste års 
regnskab) 

• Et landsmøde der afholdes om efteråret kan drøfte fremtiden og beslutter kommende års 
budgetter og aktivitetsplaner 

• Med de ændringer bliver foreningens fokus flyttet til fremtid og udvikling. 
Landsmødet bemyndiger via vedtægterne Hovedbestyrelsen til at godkende regnskabet. 
Landsmødet skal orienteres om sidste års regnskab. Hovedbestyrelsen skal altid orientere 
Landsmødet om den økonomiske udvikling i første halvår, ligesom budgettet for det kommende år 
skal fremlægges til godkendelse af Landsmødet. 
Vedtages ændringerne, betyder det, at næste Landsmøde skal afholdes i oktober/november 2020. 
 

Landsformand valgt på Landsmødet 
Ved direkte valg af formand giver vi formandsposten en større vægt og betydning end tidligere og 
dermed større tillid blandt medlemmer og samarbejdspartnere. Af hensyn til interessekonflikter vil 
det ikke være muligt at bestride hvervet som Landsformand, samtidigt med at være formand for en 
Region.  
 

Hovedbestyrelsen  
Landsbestyrelsen hedder nu Hovedbestyrelsen. Det er mere i tråd med andre store foreninger.  
Hovedbestyrelsen består stadig af regionsformændene og fire medlemmer, som er valgt af 
Landsmødet. En af pladserne skal besættes af Landsformanden. Det er stadig intentionen, at en af 
pladserne så vidt muligt skal besættes af et pårørende medlem.  
Hovedbestyrelsen skal udfærdige Mission og Vision for foreningen. Et vigtigt punkt, som sætter 
milepæle for fremtiden. Det vil være naturligt, at Hovedbestyrelsen gennemgår Mission og Vision en 
gang årligt. Det behøver dog ikke at medføre, at de skal ændres. 
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Anvendelsen af elektroniske medier 
Med dette helt nye i vedtægterne gør vi os klar til fremtiden. Hovedbestyrelsen kan indføre 
transmission af Landsmøder og tilsvarende møder. Ligeledes kan Hovedbestyrelsen indføre 
elektronisk afstemning blandt medlemmerne som supplement til at være tilstede på Landsmødet. 
Dette vil betyde en meget kraftig styrkelse af vores medlemsdemokrati. 
 

Tydeliggørelse af, at foreningen er en helhed. 
De nye vedtægter tydeliggør foreningen som en helhed samtidig med, at regionerne og 
lokalafdelingerne bevarer deres lokale tilhørsforhold.  
Tidligere skulle Landsbestyrelsen udarbejde standardvedtægter for regionerne. Det er ændret ved, 
at bestemmelser for regionerne og lokalafdelingerne tydeligt er skrevet ind i vedtægterne for 
foreningen.  
 

Regionernes forhold 
Regionerne bevarer deres mulighed for at disponere over de midler, de selv fremskaffer fra lokale 
donorer og fonde. Midler, som regionerne og lokalafdelingerne fremskaffer, skal bruges til lokale 
aktiviteter. Regionerne kan således ikke skabe formue. 
De regionale ledelser skal nu vælges på en årlig generalforsamling, første gang i første kvartal i 2020. 
Formændene er stadig fødte medlemmer af Hovedbestyrelsen. 
Hovedbestyrelsen beslutter antallet af regioner efter behov. 
 

Lokalafdelingernes forhold 
Det er vigtigt at bevare og konsolidere lokalafdelingerne som foreningens grundsten.  
Det er vigtigt at bevare de demokratiske værdier samtidigt med, at regionerne giver den bedste 
støtte til lokalgrupperne.  
 

Det med småt 
I de sidste to paragraffer er det tydeliggjort hvordan vedtægterne ændres og hvordan foreningen 
nedlægges. 
De nye vedtægter træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på landsmødet. Dette er valgt for at 
opnå effekten hurtigst muligt. Herunder det direkte valg af Landsformand. 
Regionale og lokale vedtægter og bestemmelser bortfalder når disse vedtægter træder i kraft. 
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