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                            V e d t æ g t e r 

                                                                      
                                                                                   f o r 

 

                                                    NORDISK AUDIOLOGISK SELSKAB (NAS) 

 

 
 

 

§ 1. NAS’s formål. 

 

NAS’s formål er at fremme høreforsorgen og audiologisk udvikling og forskning i 

Norden gennem samarbejde såvel mellem de enkelte faggrupper og de hørehæmmedes 

organisationer som mellem de nordiske lande. 

Dette bør ske blandt andet gennem 

 - udgivelse af et audiologisk, videnskabeligt tidsskrift og andre         

  publikationer 

- afholdelse af møder, kongresser og kurser fælles for medlemmerne i de   

  tilsluttede organisationer. 

 

§ 2. Medlemskab. 

 

Som medlemmer af NAS kan optages landsorganisationer for forskellige faggrupper 

inden for høreforsorgen samt de hørehæmmedes landsorganisationer i de nordiske 

lande. 

Hvis nye organisationer dannes inden for nordisk audiologi, kan sådanne efter 

ansøgning optages i NAS gennem beslutning med enkel majoritet på årsmødet. 

 

§ 3. Repræsentant. 

 

Hver medlemsorganisation udpeger en repræsentant til NAS, som vælges for en 2-

årsperiode. Repræsentanterne har stemmeret på årsmødet. 

 

§ 4. Årsmøde. 

 

NAS skal holde årsmøde hvert kalenderår. Dette afholdes på skift i de forskellige 

nordiske lande. 

Senest to måneder før årsmødet indkaldes en repræsentant for hver 

medlemsorganisation samt forslag til behandling på årsmødet. Forslag skal være 

styrelsen i hænde senest 3 uger før årsmødet. 
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Medlemsorganisationer som ikke kan være repræsenteret på årsmødet kan fremsende 

fuldmagt til anden organisation, som er repræsenteret. 

Årsmødet er åbent for alle enkeltmedlemmer af NAS’s medlemsorganisationer som 

observatører. 

Mindst to uger før årsmødet udsendes forslag til dagsorden samt indkomne forslag, der 

skal til behandling på årsmødet. 

Efter årsmødet skal der udsendes referat til medlemsorganisationerne. 

 

§ 5. Styrelse (forretningsudvalg). 

 

På årsmødet vælges seks personer til NAS’s styrelse. Disse er formand, næstformand, 

kasserer, sekretær samt to styremedlemmer. 

Desuden kan en valgt repræsentant for industrien indkaldes til styremøder efter behov. 

Disse personer udgør NAS’s styrelse. Valgene sker for en to-årig periode - bortset fra 

ved erstatningsvalg - og omvalg kan finde sted. 

Valg af formand skal finde sted på ulige årstal og valg af næstformand på lige årstal. 

Denne regel vil i visse tilfælde medføre, at man må se bort fra bestemmelsen om to-årig 

valgperiode. 

Selskabet tegnes af formand og kasserer hver for sig. Hvis særlige forhold taler for det, 

kan en anden udpeges til at tegne selskabet. Styrelsen træffer beslutning om eventuelle 

begrænsninger i beløb. 

Valgbare er medlemmer af NAS’s medlemsorganisationer, og de bør vælges fra 

forskellige organisationer og lande. 

 

§ 6. Øvrige valg. 

 

Ved årsmødet skal der vælges to revisorer med samme periodicitet som kassereren. 

Endvidere vælges for ét år ad gangen en valgkomité bestående af to personer. 

 

§ 7. Årsafgift. 

 

Hver medlemsorganisation betaler en årlig afgift til NAS. Størrelsen af den årlige afgift 

for det følgende år fastsættes på årsmødet. 

Rejseomkostningerne for deltagerne i årsmødet skal betales af de enkelte 

medlemsorganisationer. 

 

§ 8. NAS’s tidsskrift. 

 

NAS skal udgive et videnskabeligt audiologisk tidsskrift. Dette kan udgives i 

samarbejde med andre nationale eller internationale organisationer. 

Årsmødet giver styrelsen i NAS mandat til at udpege repræsentanter til tidsskriftets 

styringsorganer. 

 

§ 9 Tidsskriftets udgivelse 

 

Aftale med forlag om udgivelse af tidsskriftet skal indgås og opsiges af NAS, eventuelt 

i samråd med samarbejdende organisationer, efter beslutning på årsmødet. 
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Abonnementsprisen for tidsskriftet skal godkendes af NAS’s styrelse efter at årsmødet 

er underrettet herom. 

 

§ 10. Vedtægtsændring. 

 

Ændring af disse vedtægter kan kun ske ved beslutning på lovligt indvarslet årsmøde. 

Sådanne ændringsforslag skal udsendes skriftligt til samtlige medlemsorganisationer 

mindst tre måneder før årsmødet, og ændring kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de på 

årsmødet tilstedeværende repræsentanter for medlemsorganisationerne stemmer derfor. 

 

§ 11. Opløsning af NAS. 

 

Opløsning af NAS skal opfylde de samme krav som ændring af vedtægterne i § 10. Ved 

opløsning skal NAS’s formue deles ligeligt mellem de tilsluttede organisationer. 

 

 

 

 

Første vedtægter: 26.11.1960 i København 

Revisioner på årsmøder: 17.02.1962 i Oslo 

29.05.1966 i Bergen 

12.08.1979 i Göteborg 

14.06.1981 i Reykjavik 

24.05.1991 i Oslo 

04.05.1997 i København  

13.06.1999 i Helsingfors 

 09.05.2000 i København 

 26.05.2002 i Helsingfors 

 xx.xx.2009 i Helsingfors 

 22.08.2017 i Lund 

 


