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Vedtægter

Foreningen er stiftet
oktober 1928

UNDER PROTEKTION AF
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

§1

Navn og hjemsted

Stk. 1.

Foreningens navn er Kræftens Bekæmpelse.

Stk. 2.

Kræftens Bekæmpelse har hjemsted i København.

§2

Formål

Stk. 1.

Kræftens Bekæmpelses formål er at bekæmpe kræft.

Stk. 2.

Kræftens Bekæmpelse skal virke for:
- at forebygge kræftsygdommes opståen,
- at øge helbredelsesmulighederne,
- og at begrænse de fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger af kræftsygdomme.

§3

Indsatsområder

Stk. 1.

Kræftens Bekæmpelses indsatsområder omfatter forskning, uddannelse, oplysning,
forebyggelse, patientstøtte og kræftpolitiske initiativer inden for de nævnte
områder, samt inden for diagnostik og behandling.

Stk. 2.

Kræftens Bekæmpelse varetager sine formålsbestemte opgaver gennem
- egne aktiviteter herunder forskning
- samarbejde med relevante offentlige, frivillige og private parter nationalt
og internationalt
- politisk påvirkning på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan.

Stk. 3.

Kræftens Bekæmpelse skal i sine aktiviteter virke for at udvikle, udbygge og
styrke den samlede samfundsmæssige bekæmpelse af kræft - herunder være
initiativtagende til nye foranstaltninger - uden herved at erstatte det offentliges
indsats.

Stk. 4.

Kræftens Bekæmpelse skal i sine aktiviteter virke for, at det enkelte individ bliver
i stand til at påtage sig det naturlige ansvar for sin egen situation i relation til
forebyggelse, tidlig diagnose af kræftsygdomme samt behandling af og rehabilitering efter en kræftsygdom.
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§4

Opgavefordeling

Stk. 1.

Repræsentantskabet drøfter og godkender de langsigtede mål og planer for
Kræftens Bekæmpelse og bidrager til den løbende udvikling af foreningens
indsats.

Stk. 2.

Hovedbestyrelsen drøfter og godkender de overordnede politiske strategier
for foreningens indsatsområder blandt andet som opfølgning på det ordinære
repræsentantskabsmøde.
Afgrænsningen af Kræftens Bekæmpelses egne aktiviteter inden for de enkelte
indsatsområder og den indbyrdes prioritering besluttes af hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen fastlægger i en forretningsorden de forskellige ledelsesbeføjelser.

Stk. 3. Forretningsudvalget forestår den daglige, politiske ledelse af Kræftens
Bekæmpelse.
Stk. 4. Direktionen forestår den daglige ledelse af Kræftens Bekæmpelse.
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§5

Medlemskab

Stk. 1.

Som medlem af Kræftens Bekæmpelse kan optages såvel enkeltpersoner som
familier i samme husstand. Desuden kan optages institutioner, selskaber og
organisationer.

Stk. 2.

Kontingent for enkeltpersoner og familier fastsættes på det ordinære årlige
repræsentantskabsmøde for det kommende regnskabsår. Medlemskontingent
for institutioner, selskaber og organisationer, der tegner kollektivt medlemskab,
fastsættes ved aftale mellem vedkommende medlem og Kræftens Bekæmpelse.

Stk. 3.

Personer, der vælges til lokalforeningsbestyrelse, regionsudvalg, præsidium og
hovedbestyrelse, skal være medlemmer af Kræftens Bekæmpelse.

Stk. 4.

Øvrigt frivilligt arbejde i Kræftens Bekæmpelse kræver ikke medlemskab.

§6

Lokalforeninger

Stk. 1.

En lokalforening omfatter de medlemmer af Kræftens Bekæmpelse, der er bosat i
en kommune. En lokalforening kan omfatte flere kommuner.

Stk. 2.

Lokalforeninger, der inden udgangen af 2006 har valgt at fortsætte som
lokalforeninger inden for rammerne af kommunerne fra før 1. januar 2007, og
som har etableret sig med et samarbejdsudvalg, kan fortsætte, når
- Alle Kræftens Bekæmpelses medlemmer i kommunen sikres mulighed for deltagelse i en lokalforenings generalforsamling
- Samarbejdsudvalget er Kræftens Bekæmpelses lokalpolitiske enhed i
kommunen
- Samarbejdsudvalgets formand betegnes som formand for Kræftens Bekæmpelse
i kommunen og talsmand i politiske spørgsmål.

Stk. 3.

En lokalforenings opgaver er:
•  at medvirke ved gennemførelse af Kræftens Bekæmpelses politik i kræftrelaterede spørgsmål.
•  at bidrage til kontakten til og samarbejdet med kommunen i kræftrelaterede spørgsmål.
•  at informere om Kræftens Bekæmpelses arbejde og resultaterne deraf
med henblik på at fremme kræftsagen.
•  at forestå lokale aktiviteter, herunder indsamlings- oplysnings-, forebyggelsesog patientstøtteaktiviteter inden for de af hovedbestyrelsen fastlagte
rammer.
•  at arbejde for tilgang af medlemmer.
• at varetage medlemmernes og lokalbefolkningens interesser i
Kræftens Bekæmpelse.

Stk. 4.

Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indvarsles mindst 14 dage før ved offentliggørelse i et offentligt medie.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes senest 8 dage
før generalforsamlingen til lokalforeningsformanden.
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Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde:
1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsen aflægger beretning om årets virksomhed til godkendelse.
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4) Drøftelse og godkendelse af lokalforeningens aktivitetsplan for det
		 kommende år.
5) Valg til bestyrelsen herunder suppleanter.
6) Valg til revisor herunder eventuelt valg af suppleant.
7) Indkomne forslag.
8) Eventuelt.
Stk. 5.

Lokalforeningen ledes af en bestyrelse på normalt 5-7 medlemmer valgt i direkte
valg på generalforsamlingen blandt lokalforeningens egne medlemmer, jf. stk. 1.
Generalforsamlingen kan dispensere fra reglen om bopælspligt. Bestyrelsen tilstræber, at der ved opstilling af bestyrelseskandidater tages hensyn til, at personer
med forskellige kompetencer og baggrund herunder geografiske tilhørsforhold
opstilles. Medlemmer, der ikke inden generalforsamlingen har betalt kontingent,
er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Familiemedlemskab giver valgbarhed og stemmeret til lokalforeningens
bestyrelse for maksimalt to personer i familien.
Valg gælder for 2 år. Hvert år er ca. halvdelen af bestyrelsen på valg. Genvalg kan
finde sted.

Stk. 6.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer, der skal repræsentere
forskellige husstande.

Stk. 7.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8.

Bestyrelsen er ansvarlig for at fremme og koordinere de frivilligdrevne aktiviteter
i kommunen.

Stk. 9.

Bestyrelsen kan nedsætte et antal lokaludvalg og aktivitetsgrupper, der arbejder
selvstændigt under ansvar over for bestyrelsen.

Stk. 10. Lokalforeningen finansierer inden for Kræftens Bekæmpelses etiske

6

retningslinjer sine aktiviteter ved lokale indsamlinger, donationer, sponsorater
og offentlige tilskud. Det er muligt for lokalforeningen at få økonomisk støtte
inden for retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen fastsætter
det maksimale beløb, en lokalforening må have i kassebeholdning.
Stk. 11. Indsamlede beløb anvendes altid i respekt for givers ønske eller for det indsamlede formål. Indsamlede beløb fra lokalforeningens deltagelse i landsdækkende
indsamlinger, sendes til hovedkontoret.
Stk. 12. Lokalforeningen må ikke yde økonomisk støtte til enkeltpersoner, til forskning
eller til opgaver, der normalt varetages af det offentlige. Lokalforeningen må ikke
ansætte personale. Indgåelse af lejemål kan ske efter aftale med områdekontoret.
Stk. 13. Lokalforeningen udarbejder regnskab over samtlige indtægter og udgifter i et
kalenderår efter den til enhver tid gældende og af Kræftens Bekæmpelses revision
godkendte instruks for udarbejdelse af lokalforeningsregnskaber. Det reviderede
regnskab indsendes til Kræftens Bekæmpelses godkendelse inden udgangen af
marts.

§7

Regionsudvalg

Stk. 1.

I hver af de 5 regioner oprettes et regionsudvalg.

Stk. 2.

Regionsudvalgets opgaver er:
• at medvirke ved gennemførelse af Kræftens Bekæmpelses politik i
kræftrelaterede spørgsmål på regionsniveau.
• at informere om Kræftens Bekæmpelses arbejde og resultaterne deraf med
henblik på at fremme kræftsagen
• at informere regionens lokalforeninger samt hovedbestyrelsen om regionsspecifikke kræftrelaterede spørgsmål.
• at søge samarbejde med eventuelle brugerpaneler eller lignende i regionen.

Stk. 3.

Regionsudvalget består af 5-9 medlemmer og har desuden 2 suppleanter, der
vælges blandt Kræftens Bekæmpelses medlemmer. Ved opstilling af kandidater
skal der tages hensyn til, at den fornødne indsigt samt faglige og geografiske
alsidighed er til stede for, at udvalgets opgaver kan løses.
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Ved et valgmøde i juni måned vælges 5-9 medlemmer og 2 suppleanter. Valgret
har to repræsentanter for hver lokalforening eller samarbejdsudvalg i regionen
samt regionsudvalgets medlemmer.
Valg gælder for 2 år. Hvert år er ca. halvdelen af udvalget på valg. Genvalg kan
finde sted.
Forslag der ønskes behandlet på valgmødet, indsendes senest 8 dage før valgmødet til regionsudvalgsformanden.
Regionsudvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand. Udvalget
fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4.

Dagsordenen for valgmødet skal indeholde:
1) Valg af dirigent
2) Regionsudvalget aflægger beretning om årets virksomhed til godkendelse
3) Drøftelse og godkendelse af regionsudvalgets aktivitetsplan for det kommende år
4) Valg til regionsudvalget herunder suppleanter
5) Indkomne forslag.

§8

Samarbejde mellem lokalforeninger, regionsudvalg og
regionale hovedbestyrelsesmedlemmer
Hovedbestyrelsen skal sikre samarbejde og koordinering af indsatsen over
for kommuner og regioner i kræftrelaterede spørgsmål. Dette kan blandt
andet ske ved mindst ét årligt møde ud over valgmødet mellem regionens
lokalforeningsformænd, samarbejdsudvalgsformænd, regionudvalget og de
hovedbestyrelsesmedlemmer, der er bosat i regionen.

§9

Kræftens Bekæmpelses styrende organer

Stk. 1.

Kræftens Bekæmpelses styrende organer er:
1. repræsentantskabet
2. repræsentantskabets præsidium
3. hovedbestyrelsen
4. forretningsudvalget.
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§ 10

Repræsentantskabet

Stk. 1.

Repræsentantskabet er Kræftens Bekæmpelses øverste myndighed.

Stk. 2.

Repræsentantskabet har til opgave at:
- Fastsætte Kræftens Bekæmpelses vedtægter

- Drøfte og godkende de langsigtede mål og planer for Kræftens Bekæmpelses
		 kommende arbejde
- Vælge præsidium, hovedbestyrelse og revision
- Godkende beretning og årsregnskab
- Fastsætte kontingent
Stk. 3.

Repræsentantskabet består af:
- repræsentanter for Kræftens Bekæmpelses lokalforeninger. Hver lokalforening
har ret til at lade sig repræsentere af 2 personer, der udpeges af lokalforeningens
bestyrelse. For hver 1.000 medlemmer kan en lokalforening udpege yderligere
1 repræsentant
- 2 repræsentanter for hvert regionsudvalg
- medlemmerne af repræsentantskabets præsidium
- hovedbestyrelsens medlemmer.

Stk. 4.

Hovedbestyrelsen fastlægger retningslinjer for deltagelse af gæster.

Stk. 5.

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj
måned.
Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal indeholde:
1) Hovedbestyrelsen aflægger beretning om årets virksomhed til godkendelse.
2) Fremlæggelse af det reviderede og af hovedbestyrelsen indstillede årsregnskab
til godkendelse.
3) Drøftelse og godkendelse af Kræftens Bekæmpelses langsigtede mål og planer
herunder planer for lokalforeninger og regionsudvalg
4) Fastsættelse af medlemskontingent for enkeltpersoner og familier for det
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følgende regnskabsår
5) Valg til repræsentantskabets præsidium.
6) Valg til hovedbestyrelsen.
7) Valg af revisor.
8) Behandling af sager, som præsidiet eller hovedbestyrelsen ønsker behandlet,
		 eller som mindst 4 uger forud er anmeldt af et medlem af repræsentantskabet.
		 Anmeldelsen skal ske skriftligt til formanden for Kræftens Bekæmpelse.
9) Eventuelt.
Stk. 6.

Repræsentantskabet skal i øvrigt holde møde, når præsidiet eller hovedbestyrelsen måtte finde det nødvendigt, eller 50 medlemmer af repræsentantskabet
skriftligt fremsætter ønske derom.

Stk. 7.

Indvarsling til repræsentantskabsmødet sker med mindst 6 ugers varsel.

§ 11

Repræsentantskabets præsidium
Repræsentantskabet ledes af et præsidium bestående af en præsident og to
vicepræsidenter, der vælges for 3 år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde. Et af de 3 præsidiemedlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan finde
sted, dog højst 2 gange. Præsidiemedlemmer kan ikke samtidig være medlem af
hovedbestyrelsen eller være ansat i Kræftens Bekæmpelse. Præsidiemedlemmer er
berettigede til at deltage i hovedbestyrelsens møder. Præsidenten er berettiget til
at deltage i forretningsudvalgets møder.

§ 12

Hovedbestyrelsen

Stk. 1.

Hovedbestyrelsen består af 30 medlemmer. 28 medlemmer vælges efter pointmetoden på det ordinære repræsentantskabsmøde blandt Kræftens Bekæmpelsesmedlemmer. 2 medlemmer vælges af og blandt Kræftens Bekæmpelses medarbejdere. Ud over de 2 nævnte medarbejderrepræsentanter kan der ikke til hovedbestyrelsen vælges ansatte i Kræftens Bekæmpelse. Valg gælder for 3 år ad gangen,
og hvert år er en tredjedel af de af repræsentantskabet valgte medlemmer på valg.
Genvalg kan finde sted, dog højst 2 gange.
Efter en karensperiode af samme længde som den periode en kandidat har siddet
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i hovedbestyrelsen, kan nyvalg til hovedbestyrelsen finde sted.
Ved ekstraordinær afgang fra hovedbestyrelsen mellem to repræsentantskabsmøder foretages suppleringsvalg ved førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. Indtil dette tidspunkt står pladsen ubesat.
Kandidater til hovedbestyrelsen skal opstilles af mindst 5 medlemmer af
repræsentantskabet eller af hovedbestyrelsen.
Stk. 2.

Ved hovedbestyrelsens opstilling af kandidater til hovedbestyrelsen skal der tages
hensyn til, at den fornødne indsigt og faglige alsidighed for udførelsen af hovedbestyrelsens opgaver er til stede, til eksistensen af relevante patientforeninger og
-grupper, samt at alle fem regioner er repræsenteret.
Finder hovedbestyrelsen generelt eller i en eller flere særskilte sager, at den
mangler fornøden sagkundskab, kan hovedbestyrelsen supplere sig med relevante
specialkyndige samt repræsentanter for patientforeninger og -grupper, som i
givet fald deltager uden stemmeret.

Stk. 3.

Hovedbestyrelsen vælger hvert år blandt sine medlemmer en formand og en
næstformand. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4.

Hovedbestyrelsen holder sit konstituerende møde inden 1 måned efter det
ordinære repræsentantskabsmøde.
Den afgående hovedbestyrelse fastsætter på sit sidste møde inden det ordinære
repræsentantskabsmøde tid og sted for den nye hovedbestyrelses konstituerende
møde og fortsætter sit virke, indtil dette har fundet sted.
Nye hovedbestyrelsesmedlemmers funktionsperiode har virkning fra og med det
konstituerende møde.
Ud over det konstituerende møde holder hovedbestyrelsen normalt 4 ordinære
møder årligt og i øvrigt, når formand, næstformand, et forretningsudvalgsflertal
eller mindst 5 hovedbestyrelsesmedlemmer skønner det nødvendigt.
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5.

Formændene for de permanente udvalg deltager almindeligvis i
hovedbestyrelsens møder uden stemmeret.
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§ 13
Stk. 1.

Sager af principiel eller i øvrigt væsentlig betydning for foreningens virksomhed,
herunder prioritering af foreningens vedtægtsbestemte opgaver, forelægges
hovedbestyrelsen af forretningsudvalget eller tages op af hovedbestyrelsen på eget
initiativ.

Stk. 2.

Hovedbestyrelsen træffer beslutning om godkendelse af budgetter i hovedtal
samt regnskaber.

Stk. 3.

Hovedbestyrelsen ansætter og afskediger medlemmer af foreningens direktion
efter indstilling fra forretningsudvalget. Direktionen forestår den daglige ledelse
af Kræftens Bekæmpelse.

§ 14
Stk. 1.

Forretningsudvalget
Hovedbestyrelsen vælger blandt sine medlemmer et forretningsudvalg til
at forestå ledelsen af Kræftens Bekæmpelse. Formand og næstformand i
hovedbestyrelsen er samtidig formand og næstformand i forretningsudvalget,
der herudover består af 5 medlemmer. Valg gælder for et år og genvalg kan
finde sted. Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, som skal
godkendes af hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Finder forretningsudvalget i en eller flere særskilte sager, at den mangler fornøden sagkundskab, kan forretningsudvalget supplere sig ad hoc med relevante
specialkyndige, som i givet fald deltager uden stemmeret.
Stk. 3.
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Formændene for de permanente udvalg deltager almindeligvis i forretningsudvalgets møder med henblik på at sikre forbindelsen mellem forretningsudvalg og
det pågældende udvalg i spørgsmål inden for det respektive udvalgs kompetenceområde. Formændene for de permanente udvalg har ikke stemmeret i forretningsudvalget.

§ 15 Udvalg
Stk. 1. Hovedbestyrelsen nedsætter følgende permanente udvalg:
1) Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg, som forud for hvert regnskabsår af hovedbestyrelsen tildeles en rammebevilling for uddeling efter eget skøn
til støtte til videnskabeligt arbejde.
2) Forebyggelsesudvalget, som rådgiver i spørgsmål vedrørende oplysning af
kræftsygdomme og oplysning om foreningen.
3) Patientstøtteudvalget, som rådgiver i spørgsmål vedrørende støtte til kræftpatienter, pårørende og efterladte.
4) Udvalget for det frivillige arbejde, som rådgiver i spørgsmål vedrørende
arbejdet i og samarbejdet med lokalforeningerne og øvrige frivillige.
5) Et videnskabeligt bredt sammensat udvalg, som ad hoc rådgiver i overordnede
videnskabelige spørgsmål.
Stk. 2.

Der kan med hovedbestyrelsens godkendelse nedsættes yderligere permanente
udvalg.

Stk. 3.

Forretningsudvalget kan anmode udvalgene om at udtale sig om spørgsmål, og
udvalgene kan på eget initiativ afgive udtalelser til forretningsudvalget om faglige
spørgsmål inden for deres respektive kompetenceområder.

Stk. 4.

Forretningsudvalget nedsætter ad hoc-udvalg efter behov og fastsætter deres
kommissorier.

§ 16
Stk. 1.

Kommissorier for permanente udvalg besluttes af hovedbestyrelsen efter forslag
fra forretningsudvalget.

Stk. 2.

Hovedbestyrelsen fastsætter for hvert enkelt udvalg det maksimale medlemsantal
samt fastlægger kriterier for medlemssammensætningen og retningslinjer for
indhentelse af forslag til medlemmer. Hovedbestyrelsen skal i den forbindelse
sikre en hensigtsmæssig specialemæssig fordeling og herudover tage rimeligt
hensyn til geografisk og institutionsmæssig fordeling.
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Stk. 3.

Valg foretages af hovedbestyrelsen, efter at de respektive udvalg har haft lejlighed
til at fremsætte motiverede forslag til kandidater og/eller afgive udtalelser om
kandidater, der er foreslået fra anden side. Valg gælder for tre år ad gangen,
og hvert år er en tredjedel af udvalgsmedlemmerne på valg. Genvalg kan kun
finde sted en gang. Efter et genvalg kan valg til de permanente udvalg på ny
finde sted efter en periode på 6 år. En person kan ikke samtidig være medlem
af hovedbestyrelsen og et permanent udvalg eller af flere permanente udvalg
samtidig.
Ved ekstraordinær afgang fra udvalgene vælges medlemmer til besættelse af de
ledige pladser for den resterende valgperiode. Medlemmer, som indvælges på
denne måde, kan dog genvælges 2 gange.

Stk. 4.

Udvalgene kan have såvel danske som udenlandske medlemmer.

Stk. 5.

Hvert udvalg vælger blandt sine medlemmer en formand. Valget gælder for den
pågældendes valgperiode.

Stk. 6.

Hovedbestyrelsens formand er berettiget til at overvære de permanente udvalgs
møder og skal have tilsendt mødeindkaldelser med dagsorden samt referater.

Stk. 7.

Forretningsordenen for et udvalg fastsættes af forretningsudvalget efter samråd
med det pågældende udvalg.

Stk. 8.

Kræftens Bekæmpelses direktør er ansvarlig for sekretariatsfunktionen i samtlige
permanente udvalg og har ret til at deltage i disse udvalgs møder.

§ 17

Tegningsret
Kræftens Bekæmpelse tegnes af:
- formand/næstformand for hovedbestyrelsen i forening med direktøren,
- 2 medlemmer af forretningsudvalget i forening med direktøren, eller
- af 3 medlemmer af forretningsudvalget.
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§ 18

Regnskab og revision
Kræftens Bekæmpelses regnskabsår er kalenderåret. Kræftens Bekæmpelses
bogføring og regnskaber revideres af en af repræsentantskabet valgt
statsautoriseret revisor.

§ 19

Vedtægtsændringer og Kræftens Bekæmpelses opløsning

Stk. 1. Ændring af Kræftens Bekæmpelses vedtægter kan vedtages på ethvert af repræsentantskabets møder, når spørgsmålet er opført på dagsordenen og mindst 2/3
af de tilstedeværende medlemmer af repræsentantskabet stemmer derfor.
Stk. 2. Beslutning om Kræftens Bekæmpelses opløsning kan på et repræsentantskabsmøde, hvor spørgsmålet er opført på dagsordenen, vedtages af 3/4 af samtlige
stemmeberettigede medlemmer af repræsentantskabet. Opnår forslaget mere end
halvdelen af samtlige stemmeberettigede stemmer, men ikke 3/4 majoritet, kan
opløsning vedtages på et til behandling af dette spørgsmål inden 30 dage indkaldt nyt repræsentantskabsmøde med simpel majoritet blandt de tilstedeværende medlemmer af repræsentantskabet.
Stk. 3. I tilfælde af Kræftens Bekæmpelses opløsning træffer repræsentantskabet beslutning om anvendelse af Kræftens Bekæmpelses midler i almennyttigt og med foreningens formål beslægtet øjemed. Beslutningen skal godkendes af det ministerium, hvorunder sundhedsvæsenet hører.

§ 20

Ikrafttrædelsesbestemmelse
Disse vedtægter er senest ændret på repræsentantskabsmødet den 25. maj 2014
og træder i kraft samme dato.
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