Hovedvedtægterne skal læses af alle i
bestyrelsen og gemmes i lokalforeningen.
Hjerteforeningens hovedvedtægter
Navn og hjemsted
§ 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes
bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København.
Formål
§ 2. Hjerteforeningens formål er:
• At støtte videnskabelig forskning i hjerte-kar-sygdomme, deres årsager, forebyggelse og
behandling.
• At forebygge hjerte-kar-sygdomme gennem oplysning og sundhedspædagogiske aktiviteter.
• At støtte patienter med hjerte-kar-sygdomme og deres pårørende gennem bl.a. rådgivning og
information.
• At varetage fælles interesser for hjerte-kar-patienter og arbejde for bedre forebyggelse og
behandling gennem sundhedspolitiske initiativer, information mv.
• At repræsentere Danmark i internationale organisationer med lignende formål.
Medlemmer
§ 3. Som medlem af Hjerteforeningen kan optages enkeltpersoner og par i samme husstand.
Parmedlemmer har hver én stemme. Desuden kan optages institutioner, virksomheder og foreninger.
Disse medlemskaber har én stemme.
Stk. 2. Medlemmerne udøver deres indflydelse gennem lokalforeninger, motionsklubberne eller de
landsdækkende klubber med den virkning, at repræsentanterne fra disse lokalforeninger og klubber
har stemmeret på Hjerteforeningens møder jf. § 5.
Stk. 3. Ved indmeldelsen angives hvilken lokalforening eller klub, man primært ønsker at være
medlem af. Et medlem kan kun være primært medlem i én lokalforening eller klub. Angives intet
ønske om primær tilknytning bliver medlemmet registreret som primært medlem i lokalforeningen i
bopælskommunen. Det er muligt at ændre sin primære tilknytning i løbet af året, dog senest 1.
november, med virkning for året efter. Den primære tilknytning som fremgår af den årlige
medlemsliste jf. § 5 stk. 2 er gældende indtil næste års liste foreligger.
Stk. 4. Ved primært medlemskab forstås alene det sted, hvor medlemsskabet tælles med ved
opgørelsen af repræsentantskabspladser.
Stk. 5. Foreningen kan udpege medlemmer som æresmedlemmer, hvis bestyrelsen stiller forslag
herom, og det vedtages med simpelt flertal af repræsentantskabet på et repræsentantskabsmøde.
Æresmedlemmer er valgbare på lige fod med øvrige medlemmer.
Stk. 6. Kun enkeltpersoner, der er medlemmer, kan indgå i repræsentantskabet, jf. i øvrigt § 5, stk. 1
p. 2.
Stk. 7. Medlemmer, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder eller skader Hjerteforeningens
virke og formål eller disponerer i strid med vedtægterne kan ekskluderes ved beslutning i bestyrelsen
med 2/3 flertal. Bestyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for repræsentantskabet.
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Kontingent
§ 4. Medlemskontingentet reguleres hvert tredje år i forhold til udviklingen i det af Danmarks Statistik
offentliggjorte forbrugerprisindeks i den foregående treårige periode. Reguleringen sker med 2015
som basisår. Såfremt der ønskes en større eller mindre regulering end den ved forbrugerprisindekset
angivne, fastsættes reguleringen af repræsentantskabet med virkning for det efterfølgende
regnskabsår jf. § 5 stk. 4.6. Ophører offentliggørelsen af forbrugerprisindekset, erstattes dette af et af
bestyrelsen valgt lignende offentligt tilgængeligt prisindeks.
Stk. 2. Hvis kontingent ikke er betalt inden tre måneder efter påkrav, kan medlemmet slettes af
medlemslisten.
Stk. 3. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 4. Regnskabet skal revideres af en af repræsentantskabet valgt statsautoriseret revisor.
Repræsentantskabet
§ 5. Hjerteforeningens højeste myndighed er repræsentantskabet.
Repræsentantskabet består af:
1. Formændene for lokalforeningerne, motionsklubberne og de landsdækkende klubber,
subsidiært de pågældendes stedfortrædere. Alle repræsentanterne skal være
bestyrelsesmedlemmer.
2. Én repræsentant yderligere for hver påbegyndt 1.250 medlemmer i hver lokalforening eller
motionsklub eller landsdækkende klub udover indledningsvis 1.250 medlemmer i hver af
samme, idet formanden for hver lokalforening, motionsklub og landsdækkende klub anses
som repræsentant for de første 1.250 medlemmer i henholdsvis den pågældende
lokalforening, motionsklub eller landsdækkende klub. Hver motionsklub og landsdækkende
klub kan dog højst være repræsenteret med fem repræsentanter. Alle repræsentanterne skal
være bestyrelsesmedlemmer i en lokalforening eller motionsklub eller landsdækkende klub.
3. Medlemmerne af bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen skal inden udgangen af januar på grundlag af medlemstallene ved udgangen af
det umiddelbart afsluttede år give lokalforenings- og klubbestyrelserne meddelelse om, hvor mange
repræsentanter de er berettiget til at vælge i henhold til nærværende paragraf. Opgørelsen
udarbejdes på baggrund af det enkelte medlems primære tilknytning.
Stk. 3. Hjerteforeningens repræsentantskab mødes én gang årligt til ordinært
repræsentantskabsmøde. Dette møde skal afholdes senest inden udgangen af maj. Foreløbig
indkaldelse til repræsentantskabsmøde udsendes til repræsentanterne mindst seks uger før mødet.
Forslag til dagsorden til repræsentantskabsmødet fra repræsentanterne, herunder forslag til valg af
bestyrelsesmedlemmer, skal være foreningen i hænde senest fire uger før mødets afholdelse.
Senest ti dage før repræsentantskabsmødet udsendes endelig indkaldelse med angivelse af
dagsorden, regnskab og forslag. Repræsentantskabsmødet afholdes på foreningens hjemsted, med
mindre andet sted besluttes af bestyrelsen.
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Stk. 4. Dagsordenen skal indeholde:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4) Valg af bestyrelse i henhold til § 6
5) Valg af statsautoriseret revisor
6) Behandling af fremsatte forslag til dagsordenen
7) Eventuelt
Stk. 5. Valg til bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning. Andre afstemninger skal være skriftlige,
hvis mindst fem medlemmer af repræsentantskabet fremsætter ønske herom. Ved valg og
afstemninger har hver tilstedeværende repræsentant én stemme. Der kan ikke afgives stemme ved
fuldmagt. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af
repræsentantskabsmedlemmerne er til stede. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal (jf. dog § 11
og § 12).
Stk. 6. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af formanden eller et flertal i
bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer skriftligt forlanger
det. Indkaldelsesmåde og -frister samt afstemningsregler i øvrigt for et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde følger de for et ordinært repræsentantskabsmøde gældende
bestemmelser.
Stk. 7. Udsendelser til repræsentantskabet sker ved elektronisk post eller almindelig post efter
bestyrelsens bestemmelse.
Valg af bestyrelse
§ 6. Foreningen ledes af bestyrelsen, der består af 13 medlemmer.
Stk. 2.12 af disse vælges på et repræsentantskabsmøde af repræsentantskabet for en periode af tre
år ad gangen. Det 13. medlem af bestyrelsen vælges af og blandt Hjerteforeningens medarbejdere
for en periode af tre år ad gangen. Ved medarbejdere forstås ansatte, som ikke har ledende
stillinger.
Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem kan i alt vælges i fire valgperioder.
Stk. 4. Af de 12 medlemmer, som vælges af repræsentantskabet, skal fire medlemmer på
valgtidspunktet være aktive i lokalforeninger/klubber, mens andre fire medlemmer skal repræsentere
samfundslivet bredt, gerne repræsentanter med kendskab til erhvervslivet og/eller det offentlige liv.
De øvrige fire medlemmer skal have en sundhedsfaglig baggrund, herunder mindst to læger hvoraf
den ene skal være kardiolog, og mindst to sundhedsfaglige specialer skal være repræsenteret.
Stk. 5. Ved bestyrelsens indstilling af kandidater skal den tilsikre, at kandidaterne har de
kompetencer, som er nødvendige i forhold til foreningens behov og udvikling, samt at bestyrelsen
bedst muligt kan løfte de opgaver, som påhviler den.
Stk. 6. En kandidat til bestyrelsen skal være medlem af Hjerteforeningen.

3

Stk. 7. På det første bestyrelsesmøde efter det ordinære repræsentantskabsmøde vælger
bestyrelsen, blandt de medlemmer, der er valgt af repræsentantskabet, en formand og et
formandskab.
Stk. 8. Ved vakant bestyrelsespost sker nyvalg til posten for resten af funktionsperioden ved først
kommende repræsentantskabsmøde.
Tegningsregel
§ 7. Foreningen tegnes af formanden i forening med et medlem af direktionen, af en næstformand i
forening med et medlem af direktionen eller af formand i forening med en næstformand.
Bestyrelsens ansvar og opgaver
§ 8. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Hjerteforeningen.
Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger i overensstemmelse med de vedtægtsbestemte formål den
overordnede politik og strategi for Hjerteforeningen.
Stk. 3. Til at varetage den daglige ledelse af foreningen ansætter bestyrelsen efter indstilling fra
formandskabet en direktion med et eller flere medlemmer.
Stk. 4. Bestyrelsen fører tilsyn med foreningen og har over for repræsentantskabet ansvaret for
foreningens virksomhed, herunder for regnskab og budget.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Til behandling af særlige spørgsmål kan
bestyrelsen nedsætte udvalg.
Lokalforeninger, motionsklubber og landsdækkende klubber
§ 9. Hjerteforeningen er organiseret i lokalforeninger, der hovedsageligt består af de i området
bosatte medlemmer af foreningen. Lokalforeningerne repræsenterer foreningen inden for det område
de dækker og forestår foreningens arbejde dér. Som udgangspunkt anvendes de gældende
kommunegrænser, men bestyrelsen kan eventuelt dispensere herfra.
Stk. 2. Motionsklubber og landsdækkende klubber består af medlemmer af Hjerteforeningen, som
ønsker at varetage sådanne specielle interesser, som falder inden for de i § 2 nævnte formål.
Stk. 3. Forslag om oprettelse af lokalforening eller landsdækkende klubber skal indsendes til
godkendelse i Hjerteforeningen. Lokalforeningernes, motionsklubbernes og de landsdækkende
klubbers vedtægter skal følge den til enhver tid gældende Vedtægt for Hjerteforeningens
lokalforeninger, motionsklubber og landsdækkende klubber. Afvigelser fra vedtægten for de
landsdækkende klubber skal godkendes af bestyrelsen.
Stk. 4. Lokalforeninger og klubber kan udtale sig på egne vegne, inden for det geografiske område,
som de dækker.
Stk. 5. Lokalforeninger, motionsklubber og landsdækkende klubber er forpligtet til ved afslutningen af
kalenderåret med frist den 15. marts at indsende underskrevet regnskab til Hjerteforeningen.
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Godtgørelse
§ 10. Ingen frivillig i Hjerteforeningen herunder medlemmer af bestyrelsen, repræsentantskab,
lokalforeninger, klubber, råd eller udvalg kan modtage vederlag fra foreningen.
Stk. 2. Bestyrelsen kan tildele en omkostningsgodtgørelse, som giver muligheden for at kompensere
f.eks. en formand, eller andre for en række forhold.
Vedtægtsændring
§ 11. Ændring af Hjerteforeningens vedtægter kan vedtages på repræsentantskabsmødet af
repræsentantskabet, når ændringsforslagene er opført på dagsordenen, og mindst 2/3 af de
tilstedeværende stemmer derfor. Dog skal mindst halvdelen af repræsentantskabet være til stede.
Skulle afgørelsen ikke kunne træffes pga. manglende tilslutning til repræsentantskabsmødet, og
stemmer 2/3 af de fremmødte for vedtægtsændringen, skal der inden fire uger indkaldes til
ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Ændringsforslag kan da vedtages på dette med simpelt
flertal af de fremmødte.
Opløsning
§ 12. Forslag om opløsning af Hjerteforeningen skal behandles på to, med mindst én og højst tre
måneders mellemrum, afholdte repræsentantskabsmøder. Forslaget er kun vedtaget, når det på
begge repræsentantskabsmøder har opnået 3/4 majoritet. Det er desuden en forudsætning, at 3/4 af
bestyrelsen har været til stede ved begge møder. Opfyldes dette ikke, kan foreningens ophævelse
ikke gennemføres. Hvis beslutningen om ophævelse af Hjerteforeningen er lovligt truffet, skal
foreningens midler gå til formål, der i så høj grad som muligt svarer til de i § 2 nævnte.
Bestyrelsens beslutning om anvendelse af foreningens midler på tidspunktet for foreningens
opløsning skal forelægges det til enhver tid ansvarlige ministerium til godkendelse, og dette
ministeriums afgørelse om formuens anvendelse er bindende.
Overgangsbestemmelser
§ 13. De ændringer, som blev vedtaget på Hjerteforeningens ordinære repræsentantskabsmøde i
2015 træder i kraft med virkning for Hjerteforeningens ordinære repræsentantskabsmøde i 2016. De
ændringer, som vedtages på Hjerteforeningens ordinære repræsentantskabsmøde i 2016 træder i
kraft efter repræsentantskabsmødet 28. maj 2016.
Stk. 2. Valg til bestyrelsen efter de hidtil gældende regler bevarer sin gyldighed til den hidtidige
valgperiodes udløb. Efterfølgende valg følger bilag 1, som er en integreret del af denne vedtægt.

Godkendt af Hjerteforeningens Repræsentantskab 28. maj 2016.
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Bilag til vedtægterne: Valgskema
Mandater

År 1

Aktiv i lokalkomiteer/klubber (1)

VALG

Aktiv i lokalkomiteer/klubber (2)
Aktiv i lokalkomiteer/klubber (3)

År 2

År 3

År 1

År 2

VALG

År 3

År 1

VALG

VALG

VALG

VALG

VALG

Aktiv i lokalkomiteer/klubber (4)

VALG

VALG

VALG

Sundhedsfaglig (1)

VALG

VALG

VALG

Sundhedsfaglig (2)

VALG

VALG

Sundhedsfaglig (3)
Sundhedsfaglig (4)

VALG

Samfundslivet bredt (1)

VALG

Samfundslivet bredt (2)

VALG

VALG

VALG

VALG

VALG

VALG

VALG

VALG

VALG

Samfundslivet bredt (3)

VALG

VALG
VALG

År 3
VALG

VALG

VALG

År 2

VALG

VALG
VALG

VALG

Samfundslivet bredt (4)

VALG

VALG

VALG

Medarbejderrepræsentant

VALG

VALG

VALG

