Taastrup, 12. juni 2018

Vedtægter for Bloddonorerne i Danmark
§ 1 Navn og hjemsted
Bloddonorerne i Danmark - i det følgende kaldet BiD - har hjemsted i Høje-Taastrup kommune. BiD er en
landssammenslutning af bloddonorkorps i Danmark.
§ 2 Formål
BiD har til opgave at fremme bloddonorsagen og at varetage bloddonorernes interesser. Det er BiDs mål at
sikre, at der overalt i Danmark - og til enhver tid - er det fornødne antal frivillige og ubetalte bloddonorer til
at sikre forsyningen med blod og blodprodukter til landets sygehuse.
BiDs landskomite fastsætter retningslinjer for bloddonorvirksomhed.
BiD repræsenterer de lokale bloddonorkorps og regionsbestyrelser i national og international
sammenhæng.
LOKALE BLODDONORKORPS
§ 3 Medlemmer
Lokale bloddonorkorps, som ledes efter følgende regler, kan tilsluttes BiD:
 Bloddonorkorpset skal udføre de opgaver, det har påtaget sig efter aftale med regionsbestyrelsen, og de
opgaver, som regionsbestyrelsen har påtaget sig i aftalen med Regionen på vegne af alle bloddonorkorps i
regionen.
 Bloddonorkorpset skal have et sæt vedtægter. Vedtægterne skal forholde sig til følgende
problemstillinger: Korpsets navn og hjemsted, formål, organisation, bestyrelse (herunder hvad der sker ved
stemmelighed), fuldmagt, regnskab, ulønnet arbejde, vedtægtsændringer, opløsning af korpset.
 Et bloddonorkorps ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer. Bestyrelsen er selvsupplerende. Et
flertal af medlemmerne skal være nuværende eller tidligere bloddonorer. De enkelte
bestyrelsesmedlemmer skal arbejde for det i § 2 nævnte formål på lokalt plan.
 Det lokale bloddonorkorps tegnes af formanden for bestyrelsen og yderligere 1 medlem af bestyrelsen i
forening eller af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening. Der kan meddeles bankprokura.
 Bestyrelsen skal afholde mindst 2 møder hvert år. I det ene møde skal der aflægges et revideret
regnskab for bloddonorkorpsets virksomhed i det forløbne år. Det er et krav, at revisoren ikke sidder i
bestyrelsen. Regnskabet skal snarest derefter fremlægges i blodbanken(erne). Et underskrevet eksemplar
af årsregnskabet skal indsendes til BiD inden den 30. juni i året efter regnskabsåret.
 De midler, et bloddonorkorps råder over, må kun anvendes til fremme af donorsagen.
 Hvervet som medlem af donorbestyrelsen er ulønnet.
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REGIONERNE
§ 4 Regionsmøde
Bloddonorkorpsene i en region afholder mindst et årligt regionsmøde med deltagelse af repræsentanter fra
regionens bloddonorkorps. Mødet afholdes senest 31. marts, og på mødet afholdes valg af
regionsbestyrelse efter bestemmelserne i § 5. Den ansvarlige blodbanklæge skal indbydes til
regionsmødet.
Regionsmøder skal endvidere afholdes, hvis formanden eller mindst 1/3 af bloddonorkorpsene ønsker det.
Regionsmøder indkaldes med mindst en måneds varsel.
§ 5 Valg og konstituering af regionsbestyrelser
På regionsmødet vælges en regionsbestyrelse bestående af mindst 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad
gangen. Flertallet vælges i lige år og mindretallet i ulige år. Alle medlemmer kan genvælges.
Til valget har hvert bloddonorkorps i regionen 1 stemme for hvert påbegyndt donortal på 1.000.
Regionsbestyrelsen vælger blandt sine medlemmer sin formand, næstformand og kasserer.
Regionsbestyrelsens formand eller næstformand indtræder som medlem af landskomiteen og
forretningsudvalget. Regionsbestyrelsen vælger hvert år blandt sine medlemmer yderligere 6 personer til
landskomiteen og – blandt disse – yderligere 1 person til BiD’s forretningsudvalg.
Regionsbestyrelsen forpligtes ved underskrift af 2 medlemmer, hvoraf 1 skal være formand eller
næstformand. Der kan meddeles bankprokura.
§ 6 Regionsbestyrelsens opgaver
Regionsbestyrelsen afholder mindst et årligt bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøder skal endvidere afholdes,
hvis formanden eller mindst 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Bestyrelsesmøder indkaldes med
mindst en måneds varsel.
Regionsbestyrelsen har ansvaret for opfyldelsen af det i § 2 nævnte formål inden for egen region samt
ansvaret for, at den aftale, der indgås med Regionen, jfr. § 7, efterleves af alle bloddonorkorps i regionen.
Regionsbestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
Hvervet som medlem af regionsbestyrelsen er ulønnet.
§ 7 Aftale med Regionen
Regionsbestyrelsen skal i henhold til Blodforsyningsloven indgå aftale med Regionen om betingelserne for
donorernes blodgivning, herunder om betaling af et beløb til bloddonorkorpsene til dækning af deres
udgifter i forbindelse med donorvirksomhed. Regionsbestyrelsen skal endvidere indgå aftale med Regionen
om tilrettelæggelsen og koordineringen af bloddonorvirksomheden inden for regionen – eventuelt på tværs
af regionsskel – samt i øvrigt varetage fælles interesser for bloddonorkorpsene i regionen.

2

LANDSKOMITE
§ 8 Landskomiteens medlemmer
BiDs øverste ledelse varetages af en landskomite på 42 medlemmer, bestående af 35 regionsbestyrelsesmedlemmer, formanden for og yderligere et medlem af Bloddonorernes Ungdomskomite, 2
medlemmer udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Immunologi samt 1 medlem fra hver af følgende
organisationer: Røde Kors, Sct. Georgs Gilderne i Danmark og Spejderne.
Landskomiteen vedtager en årlig beretning.
Hvervet som medlem af landskomiteen er ulønnet.
§ 9 Landskomitemøder
Landskomiteen afholder mindst et årligt møde. Herudover indkalder formanden landskomiteen efter behov.
Møder skal endvidere afholdes, hvis mindst 1/3 af landskomiteens medlemmer ønsker det.
Møderne indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Dagsorden for det obligatoriske landskomitemøde, der afholdes i 1. halvår, skal mindst omfatte følgende
punkter:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Valg af mødeleder
Vedtagelse af den i § 8 nævnte beretning
Forelæggelse af årsrapport for det forudgående regnskabsår
Forelæggelse og vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af
betaling til BiD. Såfremt der bliver afholdt landskomitemøde i 2. halvår, sker behandlingen af
budget, herunder fastsættelse af betaling til BiD, på dette møde
Rapport fra udvalg
Rapport fra Bloddonorernes Ungdomskomite
Valg af revisor
Behandling af sager, der skal forelægges landskomiteen til afgørelse
Eventuelt

Beslutninger på landskomitemøder træffes ved stemmeflertal, se dog også § 18.
Til møder i landskomiteen kan der sendes suppleanter. En suppleant for et regionsbestyrelsesmedlem skal
selv være valgt medlem af samme regionsbestyrelse.
Til møder i landskomiteen kan inviteres observatører fra offentlige myndigheder, sygdomsbekæmpende
foreninger eller andre efter landskomiteens eller forretningsudvalgets bestemmelse.
§ 10 Bloddonorkorpsenes betaling til BiD
Indbetalingerne fra de enkelte bloddonorkorps fastsættes af landskomiteen i forhold til antal tapninger i de
enkelte bloddonorkorps således, at tapningstallet i det senest afsluttede regnskabsår lægges til grund for
indbetalinger i det efterfølgende regnskabsår.
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§ 11 Årsrapport m.v.
Regnskabsåret er kalenderåret. Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der
vælges af landskomiteen. Årsregnskabet forelægges til godkendelse i forretningsudvalget senest 3
måneder efter regnskabsårets udløb.
FORRETNINGSUDVALG
§ 12 Forretningsudvalgets medlemmer
Forretningsudvalget består af 10 medlemmer valgt af regionsbestyrelserne, jf. § 5, samt 1 medlem udpeget
af Dansk Selskab for Klinisk Immunologi.
Medlemmer valgt af regionsbestyrelserne kan ikke lade sig repræsentere af suppleanter til møder i
forretningsudvalget. Medlemmet fra Dansk Selskab for Klinisk Immunologi kan lade sig repræsentere ved
en fast stedfortræder.
Forretningsudvalget vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand, begge for 2 år ad
gangen.
Hvis en af disse ikke genvælges i deres region, afholdes nyvalg blandt medlemmerne af
forretningsudvalget for resten af valgperioden.
Formanden vælges i ulige år og næstformanden i lige år. Genvalg kan finde sted. Udvalgets formand og
næstformand er tillige formand og næstformand i landskomiteen. Formanden benævnes landsformand.
Nyvalgte medlemmer af forretningsudvalget tiltræder pr. 1. april.
Hvervet som medlem af forretningsudvalget er ulønnet.
§ 13 Forretningsudvalgets opgaver
Forretningsudvalget varetager BiDs løbende forretninger og er ansvarlig for at gennemføre de beslutninger,
der træffes af landskomiteen, samt for, at den daglige drift af BiD udføres i overensstemmelse med de
retningslinjer, der fastlægges af landskomiteen.
Forretningsudvalget kan nedsætte tidsbegrænsede eller stående udvalg efter behov.
§ 14 Forretningsudvalgets møder
Forretningsudvalget afholder møder efter behov, dog mindst 4 gange årligt. Forretningsudvalget fastsætter
selv en forretningsorden, der regulerer mødernes afvikling mm.
Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 6 medlemmer er til stede.
DAGLIG LEDELSE
§ 15 Daglig ledelse af BiD
Til at udføre det daglige arbejde for BiD, på grundlag af de af landskomiteen og forretningsudvalget
vedtagne retningslinjer og beslutninger, ansættes en lønnet generalsekretær og nødvendige medarbejdere
i øvrigt.
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Generalsekretæren administrerer Bloddonorernes Sikringsfond og Bloddonorernes Forskningsfond efter
instruks fra fondenes bestyrelser.
Generalsekretæren ansættes af forretningsudvalget, mens øvrige medarbejdere ansættes af
generalsekretæren.
§ 16 Tegningsret
BiD tegnes af landsformanden og generalsekretæren i forening eller af 3 medlemmer af forretningsudvalget
i forening. Forretningsudvalget kan meddele bankfuldmagt.
LANDSMØDER
§ 17 Landsmøder
Forretningsudvalget indstiller til landskomiteen om der skal afholdes landsmøde med repræsentanter for de
lokale bloddonorkorps, der er medlemmer af BiD.
På landsmødet informeres og drøftes aktuelle spørgsmål, der har generel betydning og/eller interesse for
bloddonorer. Forretningsudvalget godkender landsmødereferatet, som tilsendes bloddonorkorpsene senest
2 måneder efter mødet.
Til landsmødet kan inviteres observatører fra offentlige myndigheder, sygdomsbekæmpende foreninger
eller andre efter landskomiteens eller forretningsudvalgets bestemmelse.
ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 18 Vedtægtsændringer og opløsning
Til beslutning om ændring af disse vedtægter og om opløsning af BiD kræves, at mindst 2/3 af stemmerne
er repræsenterede på landskomitemødet, og at mindst 2/3 af de således repræsenterede stemmer for
forslaget.
Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede, afholdes nyt landskomitemøde inden 1 måned, og på dette møde kan forslaget uanset antallet af fremmødte - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Ved opløsning af foreningen går midlerne til andre almennyttige organisationer, som arbejder inden for
foreningens formål i § 2.
§ 19 Ikrafttrædelse
Således vedtaget på landskomitemødet den 26. maj 2018. Ændringerne træder i kraft straks.
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