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§1
Navn, hjemsted og formål
Foreningens navn er DiaLab, Dansk Diagnostika- og Laboratorieforening.
Foreningens hjemsted er København.
Foreningens formål er:
At varetage medlemmernes faglige og branchemæssige interesser over for deres kunder,
myndigheder og organisationer, såvel indenlandske som udenlandske, samt virke for sunde
og formålstjenlige forretningsprincipper inden for branchen.

§2
Optagelses kriterier
Som medlem kan optages virksomheder, der producerer, markedsfører og/eller forhandler
laboratorieprodukter til anvendelse i Danmark.
Ønske om medlemskab rettes til bestyrelsen, der snarest udsender meddelelse til
medlemmerne om ansøgningen. Har ingen medlemmer inden for 14 dage efter udsendelsen
af denne meddelelse ytret indvendinger om optagelse, betragtes det foreslåede medlem som
fuldgyldigt medlem af foreningen. Ved indmeldelse betales fuldt kontingent for det
pågældende år. Ytres der fra et eller flere medlemmers side indvending mod optagelse af det
foreslåede medlem, optages dette kun i foreningen, hvis mindst to tredjedele af de på
næstfølgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling fremmødte medlemmer
stemmer for optagelse.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til sekretæren med seks måneders varsel til
udgangen af et kalenderår.
Kontingentpligten og/eller andre medlemsforpligtelser bortfalder først ved den effektive
udtrædelse af foreningen.
Medlemmer der, uanset af hvilken grund, ophører med at være medlemmer, har ikke krav på
andel i foreningens eventuelle formue eller tilbagebetaling af kontingent og indskud.
Bestyrelsen kan med simpelt stemmeflertal udnævne æres- og seniormedlemmer. Disse
behøver ikke at opfylde betingelserne for medlemskab. Æres- og seniormedlemskabet er
personligt og fritaget for kontingent. Æres- og seniormedlemmer er berettiget til at overvære
foreningens møder, men har ingen stemmeret.
Bestyrelsen kan til enhver tid udpege senior- og / eller æresmedlemmer iht. nedenstående
retningslinier:
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Retningslinjer for Seniormedlemmer
Det er en betingelse for medlemskab, at man har haft tilknytning til et firma, som er eller har
været medlem af DiaLab.
1. Det er en betingelse, at man ikke mere er aktiv erhvervsdrivende.
2. Anmodning om optagelse som seniormedlem rettes til DiaLab's bestyrelse, som med
simpelt stemmeflertal træffer afgørelse om optagelse.
3. Seniormedlemmer orienteres om foreningens arrangementer og kan deltage efter
regning.
4. Seniormedlemmer inviteres til foreningens generalforsamling mod betaling for
deltagelse i frokost/middag.
5. Ved generalforsamlingen deltager seniormedlemmer uden stemmeret og uden taleret
i forbindelse med den almindelige debat.
6. Diverse informationer, der tilgår foreningens medlemmer, vil blive fremsendt til
seniormedlemmer.
7. Seniormedlemmer betaler ikke kontingent til DiaLab.

Retningslinjer for æresmedlemmer.
1. Æresmedlemmer orienteres om foreningens arrangementer. Æresmedlemmet er
uden stemmeret og uden taleret i forbindelse med den almindelige debat.
2. Æresmedlemmer deltager ved generalforsamling og andre arrangementer uden
beregning.
3. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til DiaLab.

§3
Medlems forpligtigelser
Det er desuden en betingelse for medlemskab af DiaLab, at man samtidig accepterer
foreningens kollektive medlemskab af Dansk Erhverv.
Ethvert medlem er endvidere forpligtet til:
a.

At rette sig efter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og
vedtagelser, truffet af generalforsamlingen.

b.

I sin virksomhed at virke for, at foreningens formål fremmes bedst muligt, jf.
§ 1.
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c.

Uophørligt, skriftligt, at meddele DiaLab’s sekretariat enhver ændring inden
for virksomheden, der har relation til § 2.

d.

I øvrigt at iagttage redelig og god forretningsskik i forholdet til kunder og
kolleger, samt til at afstå fra sådanne handlinger, der kan skade et godt og
kollegialt forhold.

§4
Eksklusion
Eksklusion af et medlem kan ske på forslag af bestyrelsen efter en enstemmig beslutning
herom.
Når betingelserne for et medlems forbliven i foreningen efter bestyrelsens enstemmige skøn
er bortfaldet, meddeles dette det pågældende medlem, som derfor betragtes som udmeldt.
Vedkommende medlem kan dog inden 14 dage ved anbefalet brev til bestyrelsen indanke
spørgsmålet for en generalforsamling, der skal afholdes senest en måned derefter. Kun
såfremt denne generalforsamling med mindst to tredjedeles majoritet godkender
bestyrelsens afgørelse, står denne ved magt.
Ved eksklusion bortfalder alle medlemsrettigheder og ethvert krav på andel i foreningens
formue. Krav om evt. udestående kontingent bortfalder ikke med eksklusionen.
Hvis et medlem standser betalingerne eller søger tvangsakkord, frivillig akkord eller går
konkurs, kan han ikke give møde eller afgive stemme ved medlemsmøde eller på generalforsamlingen. Når dette forhold, som hindrer udøvelsen af medlemsrettighederne, ikke mere
foreligger, afgør bestyrelsen, om medlemskabet skal kunne fortsætte eller bortfalde.

§5
Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på seks medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
Det tilstræbes at bestyrelsen ligeligt repræsenterer branchens forskelligheder. Dette er dog
ikke noget ufravigeligt krav.
Formanden vælges direkte af generalforsamlingen, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer
sig selv med en næstformand, en sekretær og en kasserer.
Der kan højst være ét bestyrelsesmedlem fra hvert medlemsfirma.
Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer jf. § 2.
Valgperioden er 2 år, idet formanden og to bestyrelsesmedlemmer er på valg alle lige år, og
de øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg alle ulige år.
Suppleanter er på valg hvert år.
Genvalg kan finde sted
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§6
Sekretariatet
Foreningens sekretariat (foreningens adresse) varetages af Dansk Erhverv, som efter aftale
med bestyrelsen i DiaLab udpeger en sekretariatschef, der fungerer som daglig leder af
sekretariatet.
Sekretariatschefen deltager tillige i de af DiaLab organiserede aktiviteter, i den udstrækning
DiaLab ønsker det.
Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp.

§7
Møder
Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden eller to af dens medlemmer ønsker det. Der
tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes umiddelbart efter afholdelse af
mødet og underskrives på det næstfølgende møde. Godkendte referater lægges på DiaLab’s
hjemmeside og medlemmerne informeres via nyhedsmail.
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. I tilfælde af forhandlinger med
myndigheder om spørgsmål af væsentlig interesse for foreningens medlemmer, varetages
disse af formanden eller næstformanden, eventuelt i forening med særligt sagkyndige
medlemmer på det pågældende område.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede. Heraf
skal den ene være formand eller næstformand. I tilfælde af stemmelighed vil det være
formandens stemme der er afgørende.

§8
Foreningens forpligtigelser
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller næstformanden og et andet medlem af
bestyrelsen i foreningen.
For foreningens økonomiske forpligtelser hæfter foreningens formue, men ikke de enkelte
medlemmer.
§9
Generalforsamlingens myndighed
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Den ordinære
generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved brev eller
elektronisk post til hver enkelt medlemsvirksomhed, med angivelse af dagsorden.
Revideret regnskab, budgetforslag samt årsberetning fra bestyrelsen og de af bestyrelsen
udpegede faste udvalg, samt eventuelle ad hoc udvalg skal tilgå medlemmerne inden
afholdelsen af generalforsamlingen.
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Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være sekretariatet i
hænde senest 14 dage før datoen for generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen på samme måde som en
ordinær generalforsamling, dog med mindst 14 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling kan ligeledes indkaldes, når skriftlig henvendelse herom
med angivelse af dagsorden sker til bestyrelsen med underskrift af 25% af foreningens
stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsen skal da indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest en uge efter modtagelsen af den skriftlige henvendelse.
Over forhandlingerne føres et referat, der underskrives af dirigent og bestyrelsens formand.
Godkendt referat lægges på DiaLab’s hjemmeside og medlemmerne informeres via
nyhedsmail.
§ 10
Generalforsamlingens beslutninger
På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme (forudsat at medlemmet ikke er i
restance med kontingent). Medlemmer kan lade sig repræsentere ved fuldmagt.
Alle beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed, jf. dog § 14 om vedtægtsændringer
eller foreningens opløsning.
Dersom tre eller flere medlemmer på generalforsamlingen ønsker skriftlig afstemning,
foretages afstemningen på denne måde.

§ 11
Generalforsamlingens dagsorden
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen omfatte mindst følgende punkter:
1. Bestyrelsens beretning.
2.

Bestyrelsens regnskab til godkendelse og meddelelse om decharge.

3.

Forslag til budget herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år

4.

Valg af formand, jf. § 5.

5.

Valg af bestyrelse, jf. § 5.

6.

Valg af to suppleanter.

7.

Valg af revisor.

8.

Indkomne forslag.

9.

Eventuelt.
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§ 12
Medlemmernes informationspligt
Bestyrelsen skal være berettiget til at afkræve medlemmerne sådanne oplysninger, som er
uomtvisteligt nødvendige for dens arbejde i forholdet over for myndighederne.
Medlemmerne afgiver sådanne oplysninger på tro og love. Oplysningerne sendes, såfremt
medlemmerne ønsker det, direkte til myndigheder eller neutral person eller firma. Medlemmerne er berettiget til i tilfælde, hvor konkurrencehensyn taler herfor, at lade udenforstående neutral person eller firma foretage bearbejdning af afgivne oplysninger, inden de
behandles af bestyrelsen.
Oplysninger må i den stand, i hvilken de er fremkommet fra medlemmerne, ikke under nogen
omstændigheder komme til tredjemands kundskab. Dette gælder også bestyrelsen. Oplysningerne må ikke komme til behandling i bestyrelsen, før de er samlede og undergået en
sådan bearbejdning, at de intet som helst kan røbe om det enkelte medlems forhold.

§ 13
Revisor og kontingent
Regnskabsåret er kalenderåret.
På generalforsamlingen vælges mindst en revisor, der ikke behøver at være medlem af
foreningen. Revisor vælges for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Hvert medlem betaler et årligt grundkontingent til DiaLab, hvis størrelse vedtages på
generalforsamlingen. Kontingentet skal være indbetalt en måned efter afholdelsen af
generalforsamlingen.
Endvidere betaler hvert medlem kontingent til Dansk Erhverv iht. Dansk Erhvervs
bestemmelser.

§ 14
Forslag til vedtægtsændringer
Forslag til ændringer af vedtægter eller forslag til foreningens opløsning, kan gyldigt
vedtages på en generalforsamling, når mindst to tredjedele af samtlige medlemmer har givet
møde, og mindst to tredjedele af fremmødte medlemmer stemmer herfor. Er
generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig på grund af de repræsenterede stemmers antal,
men forslaget dog vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer, indkaldes straks med
en uges varsel til en ny generalforsamling. Stemmer to tredjedele af de mødte da for
forslaget, er dette vedtaget. I modsat fald er det bortfaldet.

Ved foreningens ophævelse skal generalforsamlingen tage stilling til fordeling af foreningens
formue. Generalforsamlingen skal nedsætte et udvalg, der fordeler foreningens formue
blandt medlemmerne.
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********
Vedtaget på DIALAB's stiftende generalforsamling den 23. august 1979, med ændringer vedtaget på den
ordinære generalforsamling den 27. marts 1981, den 22. marts 1985, den 20. marts 1986, den 12. marts 1987 og
ved urafstemning efter generalforsamlingen den 31. marts 1990, samt igen på ordinære generalforsamling den
27. marts 1992, den 19. marts 2004, den 23. marts 2007, 12. marts 2010 og den 23. marts 2012.
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