Vedtægter for
Dansk Selskab for Teoretisk Statistik
Vedtaget på den stiftende generalforsamling 25. maj 1971, ændret på generalforsamlingerne 5. december 1972, 28. februar 1978 og 22. februar 2011.
§1 Foreningens navn er Dansk Selskab for Teoretisk Statistik. Foreningens
formål er at fremme den statistiske videnskab og dens anvendelser.
Formålet søges nået gennem:
1. Møder med foredrag og diskussion.
2. Medvirken ved publikation af statistiske arbejder.
3. Kontakt med udenlandske foreninger og enkeltpersoner.
4. Initiativer inden for områder af almindelig interesse for medlemmerne.
§2 Som medlem kan optages enhver, der gennem sit virke har vist interesse
for den statistiske videnskab og dens anvendelser.
§3 Optagelse af æresmedlemmer sker ved en generalforsamling og skal varsles
samtidig med denne. Æresmedlemmer er fritaget for kontingent. Optagelse af æresmedlemmer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte.
§4 Der fastsættes særligt kontingent for studenter.
§5 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel, og dagsorden for generalforsamlingen skal vedlægges indkaldelsen. Dagsordenen
skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.
2. Regnskabet fremlægges til godkendelse.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
4. Valg af revisor.
5. Behandling af fremsendte forslag.
6. Fastsættelse af næste års kontingent.
7. Eventuelt.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges ved mødets begyndelse. Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, herunder ændringer af lovene, samt kandidater til bestyrelsen og revisorposten, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen og skal udsendes, så medlemmerne har forslaget senest 1 uge
før generalforsamlingen.

To bestyrelsesmedlemmer eller 10 medlemmer kan begære ekstraordinær generalforsamling indkaldt med samme varsel som til ordinær generalforsamling.
§6 Bestyrelsen består af 5 medlemmer. De 5 bestyrelsesmedlemmer vælges
på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der i lige år afgår
2 og i ulige år 3 medlemmer. Ingen kan være medlem af bestyrelsen
mere end 4 år i træk.
En kandidat til bestyrelsen skal være foreslået af mindst 5 medlemmer af selskabet. Hvert medlem kan højst være stiller for 1 kandidat.
Herudover kan bestyrelsen foreslå det nødvendige antal kandidater,
hvis ingen andre gør det. Bestyrelsen har pligt til at stille forslag til
kandidater, hvis ingen andre gør det.
Alle valg bortset fra valg af revisor sker i en valgomgang. Hvert
medlem kan på stemmesedlen anføre op til 3 kandidater. Udover at
stemme på generalforsamlingen kan hvert medlem stemme ved at fremsende underskreven stemmeseddel til bestyrelsen, eller ved at et andet
medlem medbringer underskreven stemmeseddel ved generalforsamlingen. De kandidater, der opnår de højeste stemmetal, er valgt.
I tilfælde, hvor lige store stemmetal kræver en afgørelse, foretages der
lodtrækning
§7 Afgørelser på generalforsamlingen træffes med simpelt flertal, dog kræver
ændringer af lovene 2/3 flertal. Hvis et medlem kræver det, skal afstemninger ske skriftligt. Medlemmerne kan stemme ved fuldmagt.
Vedørende valg af bestyrelse og revisor, se § 6.
§8 Bestyrelsen leder foreningen og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en kasserer. Foreningen forpligtes af formandens eller af 2 bestyrelsesmedlemmers underskrifter. Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol over foreningens
sager, som ethvert medlem kan begære at se.
§9 Foreningens opløsning kræver ligesom lovændringer 2/3 flertal på en
generalforsamling, men skal herudover bekræftes på en efterfølgende
ekstraordinær generalforsamling.

