Ændringsforslag til Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love
Fremsat ved ordinær generalforsamling i DSKFNM i Odense den 13.09.2019.
Forslag 1 (praktiske og administrative ændringer):
§ 1, stk 3:
Hjemstedet er den til enhver tid fungerende sekretærs arbejdsadresse.
ændres til:
§ 1, stk 3:
Hjemstedet er den til enhver tid fungerende kasserers arbejdsadresse.
Note/begrundelse:
Det er meget upraktisk, at alle breve sendes til sekretæren, når alle breve stort set omhandler
økonomirelaterede ting. Alle andre ting sendes per mail.

§ 3, stk 2:

På DSKFNM’s hjemmeside fremgår det hvilke selskaber, der aktuelt er kontakt til.
ændres til:
§ 3, stk 2:
På DSKFNMs hjemmeside fremgår det hvilke råd, arbejdsgrupper og bestyrelser DSKFNM er
repræsenteret i.
Note/begrundelse:
Der findes ingen liste over selskaber, som DSKFNM aktuelt har kontakt til. Derimod har DSKFNM
repræsentanter i talrige råd, arbejdsgrupper og bestyrelser, hvor det for medlemmerne kan være vigtigt at
orientere sig om.

§ 4, stk 2:

Anmodning om optagelse ansøges on-line på DSKFNM’s hjemmeside. DSKFNM’s sekretær
vurderer om ansøger kan optages. Tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen.
ændres til:
§ 4, stk 2:
Anmodning om optagelse ansøges online - via et link på DSKFNMs hjemmeside - hos LVS,
som administrerer ind-og udmeldelse for DSKFNM. DSKFNMs sekretær vurderer om
ansøger kan optages. Tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen.
Note/begrundelse:
LVS administrerer ind- og udmeldelse for DSKFNM og alle andre selskaber under LVS.

§ 4, stk 3:

§ 4, stk 2:

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse, gerne som elektronisk post, til DSKFNMs
sekretær.
ændres til:
Udmeldelse kan ske ved henvendelse til LVS og kan ske elektronisk via LVS hjemmeside.

Note/begrundelse:
LVS administrerer ind- og udmeldelse for DSKFNM og alle andre selskaber under LVS.
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§ 7, stk 2:

§ 7, stk 2:

Formanden og bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Ligeledes vælges en
suppleant for hver faggruppe, der er repræsenteret i bestyrelsen.
ændres til:
Formanden og bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Ligeledes kan der
vælges en suppleant for hver faggruppe, der er repræsenteret i bestyrelsen.

Note/begrundelse:
Der har ikke været valgt suppleanter i en årrække. Skulle det ønskes fremover, kan det lade sig gøre, men
er ikke et krav.

§ 7, stk 8:

§ 7, stk 2:

Formanden leder bestyrelsens møder. Næstformanden træder i formandens sted ved
dennes forfald.
Såfremt formanden får varigt forfald udtræder næstformanden af bestyrelsen og fungerer
som formand indtil næste generalforsamling.
Næstformandens plads i bestyrelsen udfyldes af speciallæge-suppleanten.
ændres til:
Formanden leder bestyrelsens møder. Næstformanden træder i formandens sted ved
dennes forfald.
Såfremt formanden får varigt forfald udtræder næstformanden af bestyrelsen og fungerer
som formand indtil næste generalforsamling.
Næstformandens plads i bestyrelsen udfyldes af speciallæge suppleanten, hvis en sådan
findes. Ellers vælges et nyt bestyrelsesmedlem ved den førstkommende generalforsamling.

Note/begrundelse:
Der har ikke været valgt suppleanter i en årrække. Så det er ikke sikkert, at en suppleant findes.

§ 7, stk 9:

Hvis et ordinært valgt medlem har varigt forfald, indtræder den fagrelevante suppleant i
bestyrelsen indtil næste generalforsamling.
ændres til:
§ 7, stk 9:
Hvis et ordinært valgt medlem har varigt forfald, indtræder den fagrelevante suppleant i
bestyrelsen indtil næste generalforsamling, hvis en sådan findes. Ellers vælges et nyt
bestyrelsesmedlem ved den førstkommende generalforsamling.
Note/begrundelse:
Der har ikke været valgt suppleanter i en årrække. Så det er ikke sikkert, at en suppleant findes.

2

§ 7, stk 10:

§ 7, stk 10:

Bestyrelsen udpeger blandt selskabets lægelige medlemmer uden for bestyrelsen en
sekretær. Bestyrelsen udpeger blandt selskabets medlemmer herudover en kasserer, som
kan være medlem af bestyrelsen eller udenfor bestyrelsen. Begge sædvanligvis for 2 år ad
gangen.
ændres til:
Bestyrelsen udpeger blandt selskabets lægelige medlemmer uden for bestyrelsen en
sekretær. Bestyrelsen udpeger blandt selskabets medlemmer herudover en kasserer, som
kan være medlem af bestyrelsen eller udenfor bestyrelsen. Begge sædvanligvis for 2 år ad
gangen. Formand og næstformand kan ikke varetage funktionen som kasserer.

Note/begrundelse:
Hvis formand eller næstformand kan være kasserer, kan det betyde, at en person alene tegner foreningen
økonomisk, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

§ 7, stk 15:

§ 7, stk 15:

Dog kan et medlem, som har siddet i bestyrelsen i 4 år, vælges til formand for 2 år med
mulighed for genvalg én gang. Valg som suppleant sker for 2 år ad gangen.
ændres til:
Dog kan et medlem, som har siddet i bestyrelsen i 4 år, vælges til formand for 2 år med
mulighed for genvalg én gang. Eventuelt valg som suppleant sker for 2 år ad gangen.

Note/begrundelse:
Der har ikke været valgt suppleanter i en årrække. Så det er ikke sikkert, at en suppleant findes.

§ 7, stk 17:

§ 7, stk 17:

alle DSKFNM’s regnskaber og anden økonomisk virksomhed, herunder regnskab for
udgivelse og salg af lærebog revideres af et autoriseret revisionsfirma efter Bestyrelsens’s
valg. Det reviderede regnskab skal godkendes af Generalforsamlingen. Generalforsamlingen
kan herudover vælge en intern revisor blandt DSKFNM’s medlemmer til at monitorere
regnskabet og brugen af DSKFNM’s midler.
ændres til:
Alle DSKFNMs regnskaber og anden økonomisk virksomhed, herunder regnskab for
udgivelse og salg af lærebog, gennemgås og opstilles i et årsregnskab af et autoriseret
revisionsfirma efter bestyrelsens valg. Regnskabet skal godkendes af Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen kan herudover vælge en intern revisor blandt DSKFNMs medlemmer
til at monitorere regnskabet og brugen af DSKFNMs midler.

Note/begrundelse:
DSKFNM har i mange år ikke fået en fuld revision af regnskabet af et autoriseret revisionsfirma. Det vi
betaler for er helt officielt en ”opstilling af årsregnskab”. Det betaler vi så 22.000 kr. for, men en fuld
revision er endnu dyrere. Det kan være en detalje om ord, men vi har ikke fået eller betalt for en fuld
revision, som det står i vedtægterne.
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§ 8, stk 1:

§ 8, stk 1:

DSKFNM repræsenteres i Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber af formand og
næstformand.
ændres til:
DSKFNM repræsenteres i Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber af formand samt
næstformand og yderligere et medlem valgt af bestyrelsen.

Note/begrundelse:
DSKFNM har ret til 3 repræsentanter i LVS.

§ 12:

§ 12:

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert efterår. Den tilstræbes afholdt i skiftende
områder af landet, og den indvarsles af bestyrelsen mindst 14 dage forud ved skriftlig
meddelelse, fremsendt som e-mail, der indeholder dagsorden.
ændres til:
Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året. Den tilstræbes afholdt i skiftende
områder af landet, og den indvarsles af bestyrelsen mindst 14 dage forud ved skriftlig
meddelelse, fremsendt som e-mail, der indeholder dagsorden.

Note/begrundelse:
Vi har i bestyrelsen drøftet, om det gav bedre mening med årsmøde forår og EANM efterår. Lige nu er vi
frafaldet idéen. Men fremtidige bestyrelser bør ikke være låst af ”efterår”.

§ 12, stk 6:

§ 12, stk 6:

Valg af 1 delegat samt 1 suppleant til EANM. Valg af to bestyrelsesmedlemmer til
Scandinavian Society of Clinical Physiology and Nuclear Medicine.
Valg af et bestyrelsesmedlem til World Federation of Nuclear Medicine and Biology.
ændres til:
Valg af to bestyrelsesmedlemmer til Scandinavian Society of Clinical Physiology and Nuclear
Medicine. Valg af 1 delegat samt 1 suppleant til EANM samt delegat til World Federation of
Nuclear Medicine and Biology og UEMS.

Note/begrundelse:
I World Federation of Nuclear Medicine and Biology og UEMS vælger vi delegater, ikke
bestyrelsesmedlemmer.

§ 15, stk 3:

Såfremt mindre end ½ af medlemmerne er til stede, kan spørgsmålet enten udsættes til en
følgende generalforsamling eller sendes til skriftlig urafstemning. I begge tilfælde vedtages
lovændringer da ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
ændres til:
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§ 15, stk 3:

Såfremt mindre end halvdelen af medlemmerne er til stede, kan spørgsmålet enten
udsættes til en følgende generalforsamling eller sendes til skriftlig eller elektronisk
urafstemning. I begge tilfælde vedtages lovændringer da ved simpel stemmeflerhed. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Note/begrundelse:
Vi er indhentet af tiden. Vi sender ikke brev mere. Men kommer til at kunne stemme elektronisk.

§ 16, stk 2:

§ 16, stk 2:

Et forslag herom skal være angivet på den udsendte dagsorden. Til forslagets vedtagelse
kræves, at over ½ af DSKFNM´s medlemmer stemmer for forslaget. Er denne betingelse ikke
opfyldt, skal forslaget afgøres ved skriftlig urafstemning.Til dets vedtagelse kræves, at over ½
af de angivne stemmer er for ophævelse.Den ophævende generalforsamling træffer
beslutning om anvendelse af DSKFNM’s formue.
ændres til:
Et forslag herom skal være angivet på den udsendte dagsorden. Til forslagets vedtagelse
kræves, at over halvdelen af DSKFNMs medlemmer stemmer for forslaget. Er denne
betingelse ikke opfyldt, skal forslaget afgøres ved skriftlig urafstemning, som kan foretages
elektronisk. Til dets vedtagelse kræves, at over halvdelen af de angivne stemmer er for
ophævelse. Den ophævende generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af
DSKFNMs formue.

Note/begrundelse:
Vi er indhentet af tiden. Vi sender ikke brev mere. Men kommer til at kunne stemme elektronisk.
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Forslag 2 (personoplysninger og GDPR):
§ 4, stk 5:
På selskabets hjemmeside findes en medlemsliste, hvorpå selskabets medlemmer fremgår
med navn og emailadresse. Det er medlemmernes eget ansvar, at sikre at DSKFNM’s
sekretær til hver en tid har alle korrekte kontaktoplysninger, herunder en gyldig mailadresse,
således at meddelelser fra DSKFNM kan nå korrekt frem.
ændres til:
§ 4, stk 5:
På selskabets hjemmeside findes en medlemsliste, hvorpå selskabets medlemmer fremgår
med navn og email adresse. Listen kan kun tilgås af bestyrelsen og webmaster efter login
med individuelt og selvvalgt password. Oplysningerne anvendes udelukkende til elektronisk
kommunikation mellem DSKFNM og medlemmerne. Et hvert medlem kan til en hver tid bede
om at få sine egne oplysninger slettet fra listen med samtidig oplysning om ønsket måde at
modtage information fra DSKFNM. Navne og email adresser udleveres ikke til tredjepart.
Note/begrundelse:
GDPR stiller højere krav til datasikkerhed og samtykke. Derudover vil bestyrelsen gerne bibeholde mulighed
for direkte kontakt til alle medlemmer med nyhedsmail og muligvis i fremtiden – mulighed for elektronisk
evaluering af årsmøder og andre aktiviteter og afstemninger.
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Forslag 3 (æresmedlemmer):
§ 5:
Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer kan efter forslag fra Bestyrelsen optages
i DSKFNM, når 2/3 af de afgivne stemmer på en lovligt indkaldt generalforsamling er for
optagelsen.
ændres til:
§ 5:
Æresmedlemmer kan efter forslag fra Bestyrelsen udpeges blandt DSKFNMs medlemmer.
Indstilling sker på baggrund af helt særlig indsats for specialet og/eller selskabet, giver
livslangt kontingentfrit medlemskab af DSKFNM og vil fremgå af DSKFNMs hjemmeside.
Æresmedlemsskab sker efter skriftlig indstilling fra den siddende bestyrelse, og kræver at 2/3
af de afgivne stemmer på en lovligt indkaldt generalforsamling i DSKFNM stemmer for
udnævnelsen.

Note/begrundelse:
§5 bliver sjældent brugt, er uklar og det fremgår ikke, hvad et æresmedlemsskab kræver eller giver ret til.
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Forslag 4 (ophør af firmamedlemsskab):
§ 6:
Som firmamedlemmer kan, efter de i § 4, afsnit 2, anførte regler, optages interesserede
virksomheder, som ved deres virke medvirker til DSKFNM’s formål.
ændres til:
§ 6:
Efter de i § 4 nævnte kriterier for medlemskab af DSKFNM kan interesserede personer, der
ved deres virke medvirker til at opfylde DSKFNM´s formål, herunder personer ansat i private
virksomheder, optages i DSKFNM.

§ 6, stk 2:

§ 6, stk 2:

§ 6, stk 3:

§ 6, stk 3:

§ 6, stk 4:

§ 6, stk 4:

Firmamedlemmernes medarbejdere kan overvære DSKFNM´s møder og deltage i DSKFNM´s
kurser.
ændres til:
Alle medlemmer kan deltage i DSKFNMs møder og kurser.

Endvidere kan firmamedlemmer ved DSKFNM’s årsmøder få lejlighed til kortvarige
præsentationer af tekniske nyheder og lignende.
ændres til:
Repræsentanter fra private virksomheder kan, efter forudgående aftale med bestyrelsen for
DSKFNM, få tilladelse til at komme med kortvarige præsentationer af tekniske nyheder og
lignende. Dette kan ske efter ansøgning eller på bestyrelsens opfordring.
Ligeledes kan der efter aftale opsættes stande med fagligt indhold ved selskabets årsmøder
efter forudgående aftale med bestyrelsen.
Firmamedlemmer har ikke stemmeret ved Generalforsamlinger og er ikke valgbare til
bestyrelsen og kan ikke varetage tillidsposter i DSKFNM.
ændres til:
Repræsentanter fra private virksomheder har ikke stemmeret ved Generalforsamlinger, er
ikke valgbare til bestyrelsen og kan ikke varetage tillidsposter i DSKFNM.

Note/begrundelse:
Bestyrelsen ønsker en klar sondring mellem faglighed og private firmaer. Derudover giver
firmamedlemsskaber meget administrativt bøvl ved årsmøder. Det er mere transparent og tydeligt for alle,
hvis firmaer betaler for en stand og ikke er firmamedlemmer. Dog skal alle interesserede - også fra de
firmaer, som vi alle arbejder godt og tæt sammen med, have mulighed for at deltage i møder, kurser med
videre. Det skal bare være transparent.
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