Forslag til vedtægtsændringer i fraktionen af kliniske undervisere, ved
generalforsamlingen 2021.
Oprindelig form af vedtægterne angives som RØD skrift og ændringerne er angivet
med gul baggrund og markeret under ”NY FORMULERING” Ændringerne holder sig
til punkterne §7 og §8 samt de to tillæg

§ 7.
Generalforsamlingen er fraktionens højeste myndighed. Den er beslutningsdygtig uanset
de fremmødtes antal. Ændring af love eller vedtagelse af nye, kræver 2/3 majoritet af
afgivne stemmer. Lovændringer skal godkendes af hovedbestyrelsen i DF. Andre
afgørelser træffes ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt blot èt
medlem forlanger det. Kun personligt fremmøde giver stemmeret. Der udarbejdes referat
af generalforsamlingen, som efterfølgende tilsendes medlemmerne.

NY FORMULERING: Generalforsamlingen er fraktionens højeste myndighed. Den er
beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Generalforsamlingen kan afholdes digitalt
hvis en særlig situation påkalder det. Ændring af love eller vedtagelse af nye kræver 2/3
majoritet af de afgivne stemmer. Lovændringer sendes som orientering til DF. Andre
afgørelser træffes ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt et
medlem forlanger det. Der kan dispenseres fra denne regel ved en evt. ”Digital afholdelse”
såfremt der ikke over mediet kan skabes mulighed for en anonym skriftlig afholdelse. Kun
personligt fremmøde giver stemmeret (dette gælder også digital tilstedeværelse). Der
udarbejdes referat af generalforsamlingen, der efterfølgende sendes ud via fraktionens
nyhedsbrev.

§ 8.
Ordinær generalforsamling afholdes èn gang årligt i januar / februar måned. Den

indvarsles ved bekendtgørelse i Danske Fysioterapeuters fagblad 1 gang mindst 30 dage
før generalforsamlingen.
Dagsordenen skal omfatte følgende:
Punkt 1: Valg af dirigent
Punkt 2: Valg af referent
Punkt 3: Formandens beretning
Punkt 4: Indkomne forslag
Punkt 5: Regnskab og budget
Punkt 6: Fastsættelse af kontingent
Punkt 7: Valg af revisor + suppleant
Punkt 8: Status for udvalg og valg til udvalg
Punkt 9 EVT

NY FORMULERING: Ordinær generalforsamling afholdes èn gang årligt i januar / februar
måned. Den indvarsles ved bekendtgørelse via Fraktionens nyhedsbrev og på fraktionens
hjemmeside mindst 30 dage før generalforsamlingen.
Ingen ændringer i dagsordenen er foreslået!

Ad. 2.

Formandens beretning, det reviderede regnskab og budget for det kommende år,
udsendes til samtlige medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen.

NY FORMULERING:
Ad. 3.
Formandens beretning, fremlægges på generalforsamlingen og medsendes referatet
efterfølgende. Det reviderede regnskab og budget for det kommende år, udsendes via
nyhedsbrevet sammen med indkomne forslag (punkt 4), senest 5 dage før
generalforsamlingen.
Ad. 4.
Forslag til behandling under punkt 4, må fremsendes til formanden senest 14 dage inden
generalforsamlingen, og videresendes af fraktionen til medlemmerne senest 5 dage før
generalforsamlingen.

NY FORMULERING:
Ad. 4.
Forslag til behandling under punkt 4, må fremsendes (via mail eller skriftligt) til formanden
senest 14 dage inden generalforsamlingen, og videresendes af fraktionen til
medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen via nyhedsbrevet.

