Vedtægter for

Dansk Zoologisk Selskab
§ 1.
Foreningens navn er "Dansk Zoologisk Selskab."
Internationalt anvendes navnet ”Danish Zoological Society.”
Selskabet, der stiftedes i 2004, er hjemmehørende i København.
§ 2.
Selskabets primære formål er at bidrage til bevarelse af vilde dyr og natur.
Dette i Danmark såvel som i udlandet.
Selskabet har følgende del-formål:
1) At støtte eller deltage direkte i projekter, der bidrager til bevaringen af dyr og deres
naturlige levesteder, specielt med fokus på truede arter og områder, der er internationalt
anerkendte for deres biodiversitet eller på anden måde er
bevarings/beskyttelsesværdige.
2) At støtte eller udføre forskning, der bidrager til at forbedre kendskabet til truede arters
økologi, udbredelse og deres naturlige levesteder, med henblik på at bidrage til
etablering af optimale netværk af beskyttede områder og effektive
forvaltningsstrategier.
3) At arbejde for at fremme beskyttelse af dyrearter i udviklingslande, der har
begrænsede økonomiske og menneskelige ressourcer til at opretholde en effektiv
beskyttelse af naturen.
4) At fungere som et forum for vidensopsamling og diskussion af forskningsresultater i
forbindelse med dyrearters økologi og beskyttelse med henblik på at opbygge kapacitet
på dette område og herigennem bidrage til selskabets primære formål.
5) At promovere bevarelse af biodiversitet og levesteder som led i at sikre lokale
befolkninger rent drikkevand, medicin og andre sundhedsforbedrende ressourcer.
Herunder at illustrere og synliggøre sammenhænge, specielt i udviklingslande, mellem
et intakt økosystem og sikringen af folkesundhed og mindskning af effekten af
eksistenstruende naturkatastrofer.
6) At følge og kommentere den miljø- og udviklingspolitiske debat gennem læserbreve
og indlæg med det formål at påvirke den politiske agenda for at opnå en opprioritering
af naturbevaringshensyn i miljø, udvikling, handels og udenrigspolitiske sammenhænge.
7) At udbrede kendskabet til Selskabets arbejde gennem hjemmeside, nyhedsbreve,
foredrag, debatindlæg, avisartikler, mm. med det formål at øge viden om og interessen
for bevarelsen af vilde dyr og natur. Målgruppen er alle med interesse for
naturbevarelse herhjemme eller ude i verden, også børn og unge, der jo er arvtagere af
ansvaret for fremtidens natur og miljø.

8) At gennemfører Selskabets formål og til iværksættelse af konkrete projekter vil
Selskabet søge at erhverve indtægter bl.a. gennem inddragelse af medlemskontingent
fra private og organisationer, ved foredrag afholdt af Selskabets medlemmer, ved at
søge at etablere sponsoraftaler med firmaer, samt ved at søge fonde, legater og andre
private og offentlige midler.
§3
Medlemskab
Dansk Zoologisk Selskab kan som medlemmer optage:
a) Personer som ønsker at tilslutte sig Dansk Zoologisk Selskabs formål og
værdigrundlag.
b) Organisationer, der ønsker at tilslutte sig Dansk Zoologisk Selskabs formål og
værdigrundlag.
c) Personer der ekstraordinært er indstillede til medlemskab på særlige vilkår som enten
protektor eller æresmedlem.
Medlemskab for medlemmer optaget under vilkår a eller b, gælder så længe kontingent
betales. Kontingentets størrelse fastsættes årligt ved generalforsamlingen.
Firmaer kan ikke blive medlemmer, men kan sponsorere Selskabet efter nærmere
aftale.
§4
Generalforsamlingen
Dansk Zoologisk Selskabs øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes
hvert år inden udløbet af april måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med
mindst 2 ugers varsel per e-mail eller brev til medlemmerne. Generalforsamlingen kan
afvikles online. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal altid mindst
indeholde følgende punkter:
♦ Formandens beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne år.
♦ Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
♦ Forelæggelse af planer og budgetforslag for det følgende år, samt fastsættelse af
kontingent for det kommende år.
♦ Indkomne forslag.
♦ Valg til bestyrelsen.
♦ Valg af revisor.
♦ Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet og bragt til afstemning ved
generalforsamlingen, skal være fremsat skriftligt og modtaget af Dansk Zoologisk
Selskabs bestyrelse senest 10 marts. Dagsorden med bilag og rettidigt fremkomne
forslag tilsendes medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

På generalforsamlingen råder hvert medlem optaget under §3 a) over hver én stemme.
Organisation optaget under §3 b) råder over én stemme og har ret til at lade sig
repræsentere ved én personer. Medlemmer, der ikke inden generalforsamlingen har
betalt deres kontingent, har ikke stemmeret på mødet.
Dansk Zoologisk Selskabs bestyrelse har ret til at deltage i generalforsamlingen med
stemmeret. Endvidere har gæster inviteret af bestyrelsen ret til at overvære
generalforsamlingen, men uden stemmeret.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt når den er gyldig indkaldt, og afstemninger
er gældende ved flertal af stemmer. Hver deltager på generalforsamlingen kan
repræsentere ét andet medlem ved fuldmagt. Hvis mindst en af de fremmødte deltagere
ønsker det, skal afstemninger være hemmelige.
§5
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt et flertal i bestyrelsen forlanger det
eller når mindst 20% af Selskabets medlemmer, optaget i henhold til §3 a) eller b), til
bestyrelsen fremsætter skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden og
beslutningsforslag. Indkaldelse sker som bestemt i §4 til afholdelse senest 8 uger efter
begæringens modtagelse.
§6
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af en formand og kasserer, der vælges på generalforsamlingen for 2
år ad gangen, og mellem 3 og 5 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der vælges for
1 år ad gangen.
Forslag til bestyrelsesmedlemmer, herunder formand, skal være Dansk Zoologisk
Selskabs bestyrelse i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, hvorimod forslag
til suppleanter kan fremsættes på generalforsamlingen. Valg af formand sker først.
Bestyrelsen vælger af sin midte en eller to næstformænd og træffer bestemmelse om
nedsættelse og ophævelse af faste udvalg, hvis kommissorium, principper for
sammensætning og valgperioder skal forelægges medlemmerne online eller på anden
vis. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året og fastsætter i øvrigt selv sin
forretningsorden. Bestyrelsen er ansvarlig for Dansk Zoologisk Selskabs ledelse og
administration.
Bestyrelsen skal på forhånd godkende og sætte rammerne for projekter, som
medlemmerne ønsker at opstarte eller foretage i selskabets regi. Desuden skal
bestyrelsen på forhånd godkende medlemmers al anden brug af Selskabets navn, f.eks.
i forbindelse med debatindlæg m.m.
§7
Økonomi
De til Dansk Zoologisk Selskabs arbejde nødvendige midler tilvejebringes ved et
kontingent fra medlemmerne samt ved offentlige og private tilskud, salg af
tjenesteydelser m.v. Dansk Zoologisk Selskabs regnskabs- og kontingentår er

kalenderåret.
Medlemskaber tegnet efter 1. oktober gælder følgende år med.
Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og offentliggøres
online. Regnskabet revideres af en, af medlemmerne, valgt revisor.
§8
Tegning og hæftelse
Bestyrelsen er berettiget til at indgå aftaler om lejemål og køb af nødvendigt
driftsmateriel og –inventar, samt nødvendige finansierings- og låneaftaler i forbindelse
med Dansk Zoologisk Selskabs daglige drift. Selskabet tegnes af to
bestyrelsesmedlemmer i forening.

§9
Udmeldelse
Udmeldelse kan ske skriftligt, herunder ved e-mail, til bestyrelsen. Indbetalt kontingent
refunderes ikke.
§10
Eksklusion
Såfremt et medlem optaget under §3a handler til skade for Dansk Zoologisk Selskab
eller på grov eller gentagen vis modarbejder Dansk Zoologisk Selskabs formål og
idégrundlag kan dette medlem ekskluderes. Eksklusionen foreslås af bestyrelsen på
generalforsamlingen og vedtages ved almindelig stemmeflertal . Frem til
generalforsamlingen, kan bestyrelsen i ovenstående tilfælde vælge øjeblikkeligt at
suspendere dette medlem. Medlemmer optaget under §3 b og c kan ekskluderes på
samme måde. Medlemskaber, der trods påkrav herom ikke betaler forfaldent
kontingent, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb.
§11
Vedtægtsændringer
Beslutning om ændring af vedtægterne kan træffes på en generalforsamling med 2/3
flertal blandt de ved generalforsamlingen repræsenterede stemmer.
§12
Opløsning
Til vedtagelse af et forslag om Dansk Zoologisk Selskabs opløsning kræves vedtagelse
på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af Dansk Zoologisk Selskabs medlemmer er
repræsenteret, og mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer for beslutningen. Såfremt
generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, men forslaget om opløsning opnår den
fornødne majoritet på 2/3 af de repræsenterede stemmer, påhviler det bestyrelsen
hurtigst muligt og med sædvanligt varsel at indkalde til en ny generalforsamling, hvor

forslaget uanset antallet af fremmødte vil kunne vedtages med almindelig stemmeflertal
(eller majoritet).
I forbindelse med beslutningen om opløsning skal generalforsamlingen samtidig træffe
bestemmelse om anvendelse af Dansk Zoologisk Selskabs indestående midler, dog på
en sådan måde, at disse kun kan anvendes til aktiviteter i overensstemmelse med
Dansk Zoologisk Selskabs formål.

