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1. Åbning
DKF’s formand Lone Kousgaard Jørgensen åbner mødet.

2. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår ligesom i 2017 advokat,
adj. professor, dr. jur. Eigil Lego Andersen fra advokatfirmaet Nielsen Nørager som dirigent. Eigil Lego Andersen
er formand for Højesteretsskranken, medlem af DIF-Idrættens Øverste
Appelinstans og af Finanstilsynets bestyrelse. Siden doktordisputatsen
har han skrevet seks jurabøger, senest ’Dirigent og generalforsamling’,
der dækker alle aspekter af generalforsamlinger i foreninger og selskaber
med særligt fokus på dirigentens arbejde.

3. Formandens mundtlige beretning
Lone Kousgaard Jørgensen aflægger beretning om
DKF’s arbejde, udfordringer og resultater i den periode,
der er gået siden sidste generalforsamling i 2017.
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6. Forslag til ændringer af foreningens love

Dansk Kiropraktor
Forenings
Love mv.

FINDES ONLINE PÅ
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2017-2019

BESTYRELSENS FORSLAG

På dette års generalforsamling fremsætter bestyrelsen tre forslag i det følgende benævnt bestyrelsens forslag A, B og C.
A

BESTYRELSENS FORSLAG VEDRØRENDE DANSK KIROPRAKTOR RÅD

Det første forslag fra bestyrelsen er at ændre på Dansk Kiropraktor Råds opgaver, funktioner og organisering.
I 2016 nedsatte Dansk Kiropraktor Forening (DKF) en vedtægtsarbejdsgruppe, der fik i opdrag at gennemgå DKF’s forskellige strukturer med henblik på en professionalisering og demokratisering af foreningens arbejde både politisk og på sekretariatsniveau. Arbejdet medførte en række vedtægtsændringer på generalforsamlingen i 2017 (jf. vedtægtsrapport fra
generalforsamlingsmateriale fra 2017), herunder blandt andet urafstemningsinstrument og samfundsansvar. Vedtægtsarbejdsgruppen besluttede også, at der fremadrettet skulle arbejdes med at modernisere Dansk Kiropraktor Råds opgaver,
funktioner og organisering. Således kunne også den del af foreningens formelle organer anvendes agilt og konstruktivt på
en måde, hvor alle tilgængelige faglige kompetencer bliver bragt i spil på den for medlemmerne mest hensigtsmæssige vis.
Dette arbejde blev atter drøftet på det årlige fællesmøde mellem Dansk Kiropraktor Råd (DKR) og DKF’s bestyrelse den 3.
maj 2019, hvor det blev besluttet at aktivere arbejdsgruppen igen. Ved gennedsættelsen af arbejdsgruppen besluttede man
at invitere hele DKR med i arbejdet, således, at så mange perspektiver som muligt ville blive drøftet. Arbejdsgruppen udgjorde derfor hele Dansk Kiropraktor Råd, bestyrelsesrepræsentanter, repræsentanter for kredsene og for DKF’s tre udvalg
samt sekretariatsrepræsentanter. /
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Arbejdet er pågået det seneste halve år med en møderække, hvor nuværende og kommende potentielle opgaver for et
kollegialt organ blev kortlagt og drøftet op imod den udvikling sundhedsvæsenet, herunder også kiropraktorfaget, har gennemgået gennem en årrække.
Historisk set har Dansk Kiropraktor Råd haft en bred vifte af opgaver, der spændte fra initiering af forskning, udvikling af
uddannelsen, godkendelse af uddannelsessteder, klagesager fra patienter, kollegiale sager samt opretholdelse af ”ro og orden” i DKF med dertil hørende muligheder for forskellige sanktioner fra bodspålæggelse til eksklusion.
Opgaverne for Dansk Kiropraktor Råd har ændret sig væsentligt efter, at kiropraktorer blev autoriserede sundhedspersoner,
uddannelsen blev en universitetsuddannelse, NIKKB blev etableret, overenskomst med sygesikringstilskud blev en realitet,
samt at sundhedsvæsenet fik oparbejdet et solidt klage- og erstatningssystem.
Den del af opgaverne, der traditionelt har vedrørt håndtering af klager fra patienter med eventuelle erstatningskrav til følge,
samt tilsynet med den enkelte kiropraktors faglige adfærd og handlinger, håndteres i dag af Styrelsen for Patientsikkerhed
med det sundhedsfaglige tilsyn, Styrelsen for Patientklager, der håndterer klager fra patienter, og fungerer som sekretariat
for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og Ankenævnet for Patienterstatning.
Derudover er arbejdet med at udvikle og sikre kvaliteten i kiropraktorfaget i dag funderet i overenskomst om kiropraktik
mellem DKF og Danske Regioner, der tillige har et klage- og sanktionssystem i forhold til kiropraktorernes overholdelse af
overenskomsten og sikrer en saglig og faglig korrekt anvendelse af overenskomstens midler.
Der er således fra myndigheders og branchens side et gennemsigtigt og retssikkerhedsmæssigt solidt system, der håndterer klager og afgørelser. Et system, der sikrer både sanktionering af adfærd i strid med sundhedsfaglige regler og normer, og
den enkelte sundhedspersons og patienternes retssikkerhed.
Set i lyset af den udvikling, der således har været i sundhedssektoren generelt, herunder også i kiropraktorfaget, har området af emner og opgaver, som et kollegialt nævn eller råd skal varetage, udviklet sig.
Dertil kommer også eksempelvis opsamlede erfaringer fra Faglig Kongres 2018, hvor ”Det kunne have været mig”- workshoppen tydeliggjorde et udbredt ønske og behov blandt medlemmerne for et kiropraktorfagligt, solidt og trygt organ, der
kan yde rådgivning og vejledning af kiropraktorfaglig karakter, når et medlem bliver mødt med en klagesag.
Derudover har udviklingen også vist nødvendigheden af, at det er vigtigt at have et kollegialt organ, der kan medvirke til at
kvalificere etiske drøftelser og betragtninger om, hvad der er god, nutidig, almindelig anerkendt, dansk kiropraktorstandard,
som det kommer til udtryk i DKF’s love, holdningstilkendegivelser, aftaler, beslutninger og retningslinjer.
I arbejdsgruppens proces med at indkredse struktur og opgaver for fremtidens Dansk Kiropraktor Råd, har man også kigget
ind i, hvad DKF’s søsterorganisationer har gjort med tilsvarende opgaver og emner. Konklusionen på det arbejde har været,
at stort set alle organisationer har været igennem en lignende udvikling, og i dag har kollegiale organer, der i opgavefordeling og struktur minder meget om det samlede forslag, der ved nærværende generalforsamling lægges op til. Naturligvis
afhængigt af den enkelte organisations størrelse, og dermed mulige ressourceallokering til opgavefeltet.
I forlængelse af arbejdet med modernisering af kollegiale organer i DKF’s søsterorganisationer har der også været arbejdet
med etablering af kriseberedskaber, som udbydes til medlemmerne, når disse står i akutte og alvorlige arbejdsrelaterede
kriser, der potentielt kan betyde, at et medlem ikke kan varetage sit job.
Etablering af et sådan kriseberedskab har også været drøftet på DKF’s Faglige Kongres, jf. ovenfor, og DKF’s bestyrelse har
derfor besluttet, at der skal iværksættes en etablering af et sådan psykologfagligt kriseberedskab, som medlemmer kan
konsultere i akutte arbejdsrelaterede situationer. Det kan for eksempel være, hvis en kiropraktor bliver mødt af en klage fra
en patient, der har så indgribende og alvorlige konsekvenser for den enkelte, at det gør det vanskeligt at udføre behandling,
hvorfor psykologbistand vil være nødvendig.
Udgangspunktet for ordningen foreslås at være, at et medlem indledningsvist skal afsøge arbejdsgiverbetalte psykologordninger, og findes en sådan ikke, kan der bevilliges et endnu ikke nærmere defineret forløb hos en psykolog, hvor udgifterne
dækkes af DKF.
På baggrund af arbejdsgruppens konklusioner, skal bestyrelsen således indstille følgende samlede forslag til vedtægtsændringer til vedtagelse af generalforsamlingen.
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§ 4 Medlemmer
Ændring af pkt. 5 og ny pkt. 6
Nuværende formulering

Foreslåede formuleringer

Pkt. 5:
Et medlem kan slettes af foreningen, når medlemmet trods påkrav undlader at betale forfaldent kontingent eller idømte bøder til
foreningen i mere end 3 måneder efter forfaldsdag, jf. § 7, stk. 7.

Pkt. 5:
Et medlem kan slettes af foreningen, når medlemmet trods
påkrav undlader at betale forfaldent kontingent i mere end 3
måneder efter forfaldsdag.
Nyt pkt. 6:
Hvis et medlem handler i strid med nærværende love, holdningstilkendegivelser, aftaler, beslutninger og retningslinjer, kan
vedkommende ekskluderes, jf. § 16, stk. 3.

Bestyrelsens motivering
Bestyrelsen finder det formålstjenstligt, at der konsekvent henvises til samme fortolkningsramme i vedtægterne, når der
henvises til, hvad der lægges til grund, når man skal definere god, nutidig, almindelig anerkendt dansk kiropraktorstandard.
Formuleringen ”nærværende love, holdningstilkendegivelser, aftaler, beslutninger og retningslinjer” introduceres således
her, og anvendes konsekvent gennem ændringsforslagene herefter. Endvidere vurderes det hensigtsmæssigt ud fra et
retssikkerhedsmæssigt synspunkt at sikre medlemmerne en gennemsigtig to-trins behandling i tilfælde af, at det vurderes,
at et medlem skal ekskluderes. Beslutningskompetencen og proces for eksklusion er derfor henlagt til § 16.

§ 5 Medlemsforpligtelser
Ændring af pkt. 1, 9, 10 og 12
Nuværende formuleringer

Foreslåede formuleringer

Pkt. 1:
Medlemmerne har pligt til at respektere og virke for foreningens
formål samt at overholde foreningens love og retningslinjer for
kiropraktisk virksomhed.

Pkt. 1:
Medlemmerne har pligt til at respektere og virke for foreningens
formål samt at overholde foreningens love, holdningstilkende
givelser, aftaler, beslutninger og retningslinjer.

Pkt. 9:
Forventer et medlem, at der vil blive rejst sag mod vedkommende
som kiropraktor eller klaget over vedkommende ved Patient
ombuddet, er medlemmet pligtig til øjeblikkelig at underrette DKR
herom. Finder et sådant sagsanlæg eller klage sted, skal DKR
initielt og løbende holdes underrettet. Sker dette ikke, kan DKR
idømme medlemmet en bod.

Pkt. 9:
Rejser Styrelsen for Patientsikkerhed eller andre offentlige klageeller erstatningsorganer inden for sundhedsvæsenet en sag mod
en kiropraktor, er medlemmet pligtig til at underrette DKR herom.
Medlemmet kan søge kollegial rådgivning og vejledning i medfør af
nærværende love, jf. § 15, pkt. 2.

Pkt. 10:
Erfarer et medlem, at der offentligt fremsættes injurier mod
kiropraktik eller mod en eller flere kiropraktorer, har medlemmet
pligt til omgående at meddele det til DKR, som derpå skal lade
undersøge, om der er grundlag for sagsanlæg.

Pkt. 10:
Erfarer et medlem, at der offentligt fremsættes nedsættende
udtalelser mod bestemte kiropraktorer, medlemmer af DKF eller
kiropraktik som akademisk profession, har medlemmet pligt til
omgående at meddele det til DKR.

Pkt. 12:
Ethvert medlem er forpligtet til at medvirke til oplysning af forhold
i forbindelse med sager om overholdelse af medlemsforpligtelserne. Ethvert medlem er forpligtet til at efterleve DKR’s afgørelser
og må ikke søge afgørelserne prøvet ved domstolene uden først at
have appelleret til generalforsamlingen, jf. § 16, pkt. 5.

Pkt. 12:
Ethvert medlem er forpligtet til at medvirke til oplysning af forhold
i forbindelse med sager om overholdelse af medlemsforpligtelserne. Ethvert medlem er forpligtet til at efterleve bestyrelsens og
DKR’s beslutninger og afgørelser.

Bestyrelsens motivering
Som konsekvens af etableringen af sundhedsvæsenets klage- og erstatningsorganer finder bestyrelsen det hensigtsmæssigt, at medlemmer, der bliver part i en sådan sag, fortsat er pligtige til at underrette DKR, og dernæst har mulighed for at
søge rådgivning og vejledning. Som led i tilpasningen af DKR’s arbejde med henblik på at sikre medlemmernes retssikkerhed, og samtidig sikre, at vedtægterne er juridisk forsvarlige, indstiller bestyrelsen, at formulering om forbud mod
domstolsprøvelse slettes.
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§ 11 Sekretariatet
Nuværende formulering

Foreslået formulering

Foreningens daglige arbejde varetages af et sekretariat, der er
bestyrelsens administrationsorgan.

Foreningens daglige arbejde varetages af et sekretariat, der er
bestyrelsens og DKR’s administrationsorgan.

Bestyrelsens motivering
Bestyrelsen finder, at DKR skal have samme sekretariatsbetjening som bestyrelsen, således at sekretariatet administrativt
kan bistå DKR i dets arbejde i henhold til den til enhver tid gældende forretningsorden for DKR.

§ 14 Dansk Kiropraktor Råd
pkt. 3, 5, 6 (nyt), 10
Nuværende formuleringer

Foreslåede formuleringer

Pkt. 3:
Medlemmer af og suppleanter til DKR må ikke beklæde tillidsposter i DKF som medlem af DKF’s bestyrelse eller være medlem af
Patientombuddet ellerforsikringskonsulent.

Pkt. 3:
Medlemmer af og suppleanter til DKR må ikke beklæde tillidsposter i DKF som medlem af DKF’s bestyrelse eller være medlem af
offentlige klage- eller erstatningsorganer inden for sundhedsvæsenet eller forsikringskonsulent eller tilsvarende inden for
forsikringsbranchen.

Pkt. 5:
Behandling af sager i rådet sker på møder eller på telefonmøder
efter formandens afgørelse. Rådet kan foretage inspektion af
forholdene hos medlemmer, hvis sag behandles af rådet. Rådets
sagsbehandling sker med udgangspunkt i relevant udstrækning
i de regler, der er fastlagt i forvaltningsloven om vejledning og
repræsentation, aktindsigt, partshøring og tavshedspligt. Ved
behandlingen af sager i DKR skal rådet optræde fuldtalligt. Rådets
afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Eventuel dissens
anføres i afgørelsen. Rådets afgørelser meddeles skriftligt og med
begrundelse for afgørelsen. Rådet fører protokol over sine møder
og forhandlinger, og protokollen underskrives af rådet.

Pkt. 5:
Efter formandens vurdering behandles sager i DKR enten på møder, telefonmøder eller ved elektronisk kommunikation. Dog kan
ethvert medlem af DKR kræve en sag drøftet mundtligt på møde
eller ved telefonmøde. DKR kan anmode det medlem, hvis sag
DKR har behandlet eller er i gang med at behandle, om et møde,
hvor medlemmet uddyber og fremlægger dokumentation for
sagens genstand. DKR’s sagsbehandling sker med udgangspunkt i
de regler, der er fastlagt i forvaltningsloven om vejledning, repræsentation, aktindsigt, partshøring og tavshedspligt.

Pkt. 10:
Rådet får, efter aftale med DKF, sekretariatsbistand.

Pkt. 10:
Punkt 10 foreslås slettet, da det fremgår af § 11.

Nyt pkt. 6 (opdeling af nuværende pkt. 5):
Ved behandling af sager skal DKR så vidt muligt optræde fuldtalligt. DKR’s beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf.
den til enhver tid gældende forretningsorden. Eventuel dissens
anføres i afgørelsen. DKR’s beslutninger meddeles skriftligt og
med begrundelse til medlemmet samt DKF’s bestyrelse. DKR fører
protokol over sine møder og forhandlinger, og protokollen underskrives af medlemmerne af DKR.

Bestyrelsens motivering
Bestyrelsen anbefaler en sproglig opstramning og modernisering af reglerne om medlemmer af DKR’s valgbarhed, arbejdsform og beslutningsdygtighed, der modsvarer andre tilsvarende organer i sammenlignelige organisationskonstruktioner. Og
på en måde der sikrer DKR en smidig og hensigtsmæssig arbejdsgang.
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§ 15 Dansk Kiropraktor Råds funktion
Hele § 15 foreslås ændret
Nuværende formulering

Foreslået formulering

1. DKR vejleder medlemmerne i klagesager og sager, der måtte
blive rejst mod dem i deres egenskab af kiropraktorer, jf. § 5, pkt.
9.

1. DKR har overordnet til opgave at varetage professionens interesser, som de er udtrykt i nærværende love, holdningstilkendegivelser, aftaler, beslutninger og retningslinjer.

2. DKR påser om medlemmerne foretager sig handlinger, der
kan skade foreningens og standens interesser såvel udadtil som
indadtil og påser medlemmernes overholdelse af medlemsforpligtelserne, jf. § 5.

2. DKR yder kollegial rådgivning og vejledning til medlemmerne i
sager, der måtte blive rejst mod dem i deres egenskab af kiropraktorer, jf. § 5, pkt. 9.

3. DKR undersøger, om der er grundlag for sagsanlæg, såfremt der
offentligt fremsættes injurier mod kiropraktik eller mod kiropraktorer, jf. § 5, pkt. 10.

3. DKR tilser, om medlemmerne foretager sig handlinger, der
kan skade foreningens og standens interesser såvel udadtil som
indadtil, herunder om medlemmerne lever op til medlemsforpligtelserne.

4. DKR skønner, om der af foreningens midler skal ydes juridisk
assistance til et medlem, der er sagsøgt, jf. § 17, pkt. 3.3.
5. DKR varetager sine funktioner på begæring eller af egen drift.

4. DKR undersøger, om DKF bør iværksætte modsvar eller handlinger til genmæle, hvis der offentligt fremsættes nedsættende
udtalelser mod bestemte kiropraktorer, medlemmer af DKF eller
kiropraktik som akademisk fagprofession.
5. DKR skønner, om der af foreningens midler bør ydes juridisk assistance til et medlem, der er sagsøgt eller indklaget, jf. § 17, pkt.
3.4. En beslutning om, at der skal ydes juridisk assistance, skal
godkendes af DKF’s bestyrelse.
6. DKR varetager sine funktioner på begæring eller af egen drift.

Bestyrelsens motivering
Bestyrelsen ønsker at understrege DKR’s funktion som værende et kollegialt organ, der bidrager væsentligt til forståelsen
af god, nutidig, almindelig anerkendt, dansk kiropraktorstandard og varetager professionens interesser ved at tilbyde faglig
rådgivning og vejledning til medlemmer, der bliver part i en klagesag.
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§ 16 Dansk Kiropraktor Råds afgørelser
Hele § 16 foreslås ændret
Nuværende formulering

Foreslået formulering

1. DKR træffer afgørelser i sager inden for rådets kompetence, jf. § 15. Afgørelserne træffes efter oplysning af sagen og efter høring af sagens parter.

1. DKR træffer beslutning om eventuelle sanktioner
i sager inden for DKR’s funktionsområder, jf. § 15.
Beslutningerne træffes efter oplysning af sagen og efter
høring af sagens parter, jf. DKR’s til enhver tid gældende
forretningsorden.

2. DKR kan ved sine afgørelser vejlede og rådgive, give henstillinger og
pålæg, meddele advarsler med tilkendegivelse af gentagelsesvirkninger og
idømme bod på indtil kr. 10.000. Der kan idømmes bod for flere forskellige
forhold. Idømt bod skal indbetales til DKF’s sekretariat senest 30 dage efter
afgørelsen.
3. DKR kan i grove tilfælde eller ved gentagen forsømmelse beslutte, at et
medlem for en fastsat periode eller indtil videre ikke kan modtage bistand af
nogen art fra Dansk Kiropraktor Forening eller fra Dansk Kiropraktor Råd.
4. DKR kan i grovere tilfælde eller ved gentagne forseelser idømme et medlem eksklusion.
5. DKR’s afgørelser kan appelleres til generalforsamlingen. Appellen
afgives skriftligt til DKF’s formand og skal være poststemplet senest og/
eller afsendt elektronisk 14 dage efter afgørelsen. Bestyrelsen foranstalter herefter sagen forelagt til endelig afgørelse ved skriftlig afstemning på
førstkommende generalforsamling.
6. Træffer generalforsamlingen samme afgørelse som DKR eller en skærpet
afgørelse ikendes yderligere en appelbod på kr. 2.000, og hele beløbet skal
indbetales til DKF’s sekretariat senest 8 dage efter den pågældende generalforsamling.
7. Ved generalforsamlingsafgørelser af appelsager er også de implicerede
stemmeberettigede.

2. DKR kan ved sine beslutninger vælge enten at påtale,
irettesætte eller indstille til bestyrelsen, at et medlem
skal ekskluderes.
3. Eksklusion anvendes i særligt grove og alvorlige
tilfælde, hvor et medlem bevidst har handlet i strid med
foreningens og professionens interesser, som udtrykt
i nærværende love, holdningstilkendegivelser, aftaler,
beslutninger og retningslinjer.
4. DKR’s indstilling til eksklusion behandles på fællesmøde mellem DKR og DKF’s bestyrelse. Eksklusion
kræver flertal i såvel DKR som bestyrelsen.
5. Afgørelser om eksklusion kan appelleres til generalforsamlingen. Appellen indgives skriftligt til DKF’s formand og skal være poststemplet senest og/eller sendt
elektronisk senest 14 dage efter afgørelsen. Bestyrelsen
foranstalter herefter sagen forelagt til endelig afgørelse
ved skriftlig afstemning på førstkommende generalforsamling. Appellen har ikke opsættende virkning.
6. Ved generalforsamlingens behandling af appelsager,
har de implicerede ret til at tale deres sag.

Bestyrelsens motivering
For at sikre medlemmer en retfærdig og gennemsigtig rettergang i tilfælde af idømmelse af en foreningsretlig sanktion,
foreslår bestyrelsen en gennemskrivning og sproglig tilretning af lovenes sanktionsbestemmelse, således det står ethvert
medlem klar, hvordan processen for sagsbehandling, iværksættelse af sanktion samt appel fungerer.

§ 17 Foreningens midler
Pkt. 3.2 og 3.4
Nuværende formuleringer

Foreslåede formuleringer

Pkt. 3.2:
Afholdelse af udgifter ved udførelse af oplysningsarbejde, jf. § 2, 2.

Pkt. 3.2:
Afholdelse af udgifter til oplysningsarbejde, jf. § 2, pkt. 2.

Pkt. 3.4:
Juridisk assistance, når bestyrelsen eller DKR skønner, at der
foreligger vægtige grunde herfor, f.eks. når et medlem er sagsøgt,
og DKR skønner, at medlemmet med urette er anklaget for overtrædelse af autorisationsloven.

Pkt. 3.4:
Juridisk assistance, når bestyrelsen eller DKR sammen med bestyrelsen skønner, at der foreligger vægtige grunde herfor, f.eks. når
et medlem er sagsøgt eller indklaget, og det skønnes, at medlemmet med urette er anklaget, og dette kan have skadelig betydning
for kiropraktorfagets anseelse.

Bestyrelsens motivering
For at understøtte en agil organisationsdrift, og da det er bestyrelsen, der er ansvarlig for foreningens drift, er det afgørende,
at bestyrelsen kan vurdere behov for juridisk assistance. Ligesom DKR kan indstille dette til bestyrelsen i sager, der vedrører
DKR’s funktioner, og således der i fællesskab mellem DKR og bestyrelsen også kan træffes beslutning om juridisk assistance.
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BESTYRELSENS FORSLAG VEDRØRENDE OPHAVSRET

Det andet forslag fra bestyrelsen er at indskrive en ikke-eksklusiv mulighed for at forvalte medlemmernes ophavsret og dels at
kunne videregive dette mandat til relevante forvaltningsorganisationer evt. via Akademikerne.

§ 5 Medlemsforpligtigelser
Ny § 5, pkt. 9 [nuværende pkt. 9 bliver til pkt. 10 og så fremdeles]
Medlemmerne overdrager en ikke-eksklusiv ret til Dansk Kiropraktor Forening til kollektiv forvaltning af ophavsret i Copydan og andre
kollektive forvaltningsorganer. DKF kan videregive mandatet til de relevante forvaltningsorganer eventuelt via Akademikerne.

Bestyrelsens motivering
Som medlem af hovedorganisationen Akademikerne (AC) er DKF (sammen med alle øvrige medlemsorganisationer) blevet opfordret til at indsætte denne bestemmelse, der er uddybet nedenfor. DKF fik anmodningen tilbage i 2017, men kunne ikke nå at
få det med på generalforsamlingen sidste gang.
Status er nu, at 18 AC-organisationer med i alt 92% af det samlede antal medlemmer af AC-organisationerne har ændret deres
vedtægter, og DKF’s bestyrelse anbefaler på den baggrund, at vedtægterne ændres som foreslået. Bestyrelsen vil derefter videregive dette mandat til AC.
Baggrund
Det er Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), der inden for AC-samarbejdet varetager arbejdet med ophavsret, og de har vurderet, at for at de systemer, som allerede i dag fungerer på det ophavsretlige område kan fortsætte med
at fungere efter, at der er kommet nye regler (fra april 2016) om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder, så skal der indsættes en ”specifik og dokumenterbar bemyndigelse” i alle AC-organisationernes vedtægter om, at medlemmerne af foreningen
overdrager en ikke-eksklusiv ret til foreningen til kollektiv forvaltning af ophavsret i Copydan og andre kollektive forvaltningsorganer. Foreningen kan videregive mandatet til de relevante forvaltningsorganer, eventuelt via Akademikerne.
”Ikke-eksklusiv” betyder, at det enkelte medlem som ophavsretsmand til en artikel eller fx undervisningsmateriale ikke mister
sine rettigheder til at bestemme over dette, men blot, at artikler, bøger m.v. kan bruges frit på undervisningsinstitutioner. For
brugen heraf udbetales der Copydan-penge til ophavsretsmanden. Indehaveren af ophavsretten har fortsat fuldstændig beholdt retten til al anden anvendelse af materialet, fx til bogudgivelse på dansk, udgivelse på andre sprog, som E-bog eller som
lydbog etc.
Manglende indsættelse af en sådan paragraf i organisationens vedtægt vil således kunne medføre, at medlemmer risikerer, at
de ikke umiddelbart kan blive en del af disse kollektive aftaler, ligesom en mangel på tilslutning til overdragelse af kollektive,
ikke-eksklusive midler i yderste konsekvens vil kunne medføre, at de meget velfungerende systemer, der i dag er til distribution
af rettighedsmidler via Copydan, vil komme i fare. I dag får en lang række akademikere penge fra Copydan-foreningerne, når
deres bøger og artikler mv. bliver brugt i undervisning eller internt i erhvervsvirksomheder mv. Det drejer sig om et sted mellem
100 og 200 mio. kr. om året.
Baggrunden er ophavsretslovens regler om ”aftalelicens”. De går ud på, at man lovligt kan bruge ophavsretligt beskyttet stof
uden at spørge de enkelte ophavsmænd, hvis man får en aftale med ”en organisation, der omfatter en væsentlig del af ophavsmændene til en bestemt art af værker, der anvendes i Danmark”, ophavsretslovens § 50. Aftalen binder så både de ophavsmænd, der er medlem af organisationen, og ikke-medlemmer. Aftalen skal godkendes af Kulturministeriet for at være gyldig.
Konstruktionen er nærmere den, at de danske forfattere er medlem af fx Dansk Magisterforening eller en anden AC-organisation. Disse organisationer er medlem af Akademikerne, som igen er medlem af Copydan-foreningerne. På den måde bliver
Copydan-foreningerne til organisationer, der omfatter en væsentlig del af de danske forfattere, sådan
som det kræves i ophavsretslovens § 50.
Ophavsretslovens § 50 kræver som sagt, at organisationen ”omfatter” en væsentlig del af ophavsmændene. I det ligger juridisk
set, at Copydan-foreningerne i kraft af fuldmagter fra medlemsorganisationerne og deres medlemmer skal kunne indgå gyldige
aftaler om ophavsret på vegne af de enkelte ophavsmænd.
På AC-området betyder det, at AC-organisationernes medlemmer skal give deres organisationer lov til, at de kan forvalte medlemmernes ophavsrettigheder.
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Desuden skal de give lov til, at AC-organisationerne kan overlade sagen til Akademikerne, og at Akademikerne kan give opgaven videre til Copydan-foreningerne. Ellers ”omfatter” Copydan-foreningerne ikke akademiske forfattere på den måde, ophavsretslovens § 50 kræver.
Den 10. april 2016 trådte ’Lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder’ i kraft i Danmark. Loven hviler på et EU-direktiv.
Ifølge lovens § 3, stk. 2 skal rettighedshavere, der vil have deres rettigheder forvaltet af en organisation, give organisationen
”en specifik og dokumenterbar bemyndigelse”.
Det gør det nødvendigt, at AC-organisationernes vedtægter får indsat en udtrykkelig bestemmelse om, at medlemmerne giver
AC-organisationerne ret til at forvalte deres ophavsret via Akademikerne og Copydan.
C

BESTYRELSENS FORSLAG VEDRØRENDE NY KONTINGENTGRUPPE

Bestyrelsens tredje forslag handler om at indføre en mulighed for at fastsætte forskelligt kontingent for klinikejere henholdsvis
under overenskomsten om kiropraktik og uden for overenskomsten om kiropraktik (= ikke-ydere).

§ 7 Kontingent
Ændring af § 7, stk. 2. i forhold til, hvilke medlemsgrupper, der kan fastsættes kontingent for, således at den første
medlemsgruppe deles i to.
Nuværende formulering

Foreslået formulering

• Ordinære medlemmer i erhverv, der er ejer eller medejer af en
kiropraktisk klinik.

• Ordinære medlemmer i erhverv, der er ejer eller medejer af en
kiropraktisk klinik under overenskomsten om kiropraktik.
• Ordinære medlemmer i erhverv, der er ejer eller medejer af en
kiropraktisk klinik uden for overenskomsten om kiropraktik.

Bestyrelsens motivering
I forbindelse med indførelsen af nye kontingentgrupper på generalforsamlingen i 2015 blev der mulighed for at differentiere
mellem kontingentsatser for klinikejere, ansatte og offentligt ansatte (samt indført en medlemsgruppekontingentindfasningstrappemodel).
Bestyrelsen har efterfølgende fundet, at der er baggrund for at differentiere yderligere mellem klinikejere med og uden overenskomst, således at kontingentet for ’ikke-yderne’ fastsættes på et lavere niveau, primært begrundet med, at der ikke er mulighed for at tilgodese denne gruppe i forhold til kompensation for systematisk efteruddannelse, akkrediteringshonorar, tilskud
til digitalisering og øvrige tilskudsmuligheder fra Kiropraktorfonden, da denne er bundet sammen med overenskomstsystemet,
hvilket blev indskærpet med overenskomsten i 2017.
I forhold til kontingents størrelse henvises til senere punkt 8 på dagsordenen.
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DKF’S LOVE 2017-2019

Dansk Kiropraktor Forenings
Love mv.

2017-2019
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DKF’S LOVE 2017-2019

KIROPRAKTORLØFTET
Efter at have aflagt prøve på de kundskaber, jeg har erhvervet mig i de kiropraktiske fag, aflægger jeg herved dette højtidelige løfte:
At jeg ved min virksomhed som kiropraktor stedse skal lade det være mig magtpåliggende efter bedste skøn at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn,
at jeg vil drage lige samvittighedsfuld omsorg for alle uden persons anseelse,
at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af kiropraktor har erfaret, og
at jeg vil søge mine kundskaber og færdigheder fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser.

3
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BILAG 1 TIL PUNKT 6

DKF’S LOVE 2017-2019

Love
§2

§1
NAVN
1.

FORENINGENS

OG FORMÅL

Dansk Kiropraktor Forening (DKF) har
til formål:

1.

Foreningens interesser varetages gennem bestyrelsens, Dansk Kiropraktor
Råds (DKR), kiropraktorkredsforeningernes og udvalgenes arbejde ved afholdelse af møder, ved opretholdelse af et
arkiv og ved tilvejebringelse og administration af kontante midler - alt i henhold til de for DKF gældende regler.

2.

Oplysningsarbejde udadtil om kiropraktik.

1.1. At virke til fremme af sundheden i
Danmark, primært inden for bevægeapparatet.
1.2 At samle kiropraktorer til varetagelse af
standens faglige, økonomiske og sociale interesser.
1.3. At hævde den kiropraktiske uddannelses og forsknings betydning for samfundet.

§3
KIROPRAKTORKREDSFORENINGER (KKF)

1.4. At virke for, at medlemmerne vedligeholder og udbygger deres faglige uddannelse.
1.5. At forhandle løn- og ansættelsesvilkår
og overenskomster med offentlige
myndigheder og private virksomheder
og organisationer samt fastsætte retningslinjer for kiropraktisk virksomhed.
Vedrørende løn- og ansættelsesvilkår
for ansatte kiropraktorer i kiropraktorklinikker kan foreningen udarbejde anbefalede standardkontrakter.

1.

Der oprettes en kiropraktorkredsforening for kiropraktorer i Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region
Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

2.

Kiropraktorkredsforeningernes
formål
er, under opfyldelse af DKF’s formålsparagraf, at samle medlemmerne inden
for regionens område for herved at
fremme og varetage kiropraktorstandens interesser, opretholde gode kollegiale forhold og i det hele koordinere
kiropraktorstandens interesser i det lokale område.

3.

Kiropraktorkredsforeningerne varetager
medlemmernes interesser over for lokale statslige, regionale og kommunale
myndigheder samt andre institutioner
og private.

4.

Kiropraktorkredsforeningen kan træffe
aftale med lokale myndigheder, institutioner og virksomheder om sådanne
spørgsmål, som ikke hører ind under
DKF’s bestemmelse og forhandlingsområde.

1.6. At fastsætte løn- og ansættelsesvilkår
for turnuskandidater.
1.7. At samarbejde med andre organisationer og foreninger i spørgsmål af fælles
interesse.
2.

Dansk Kiropraktor Forenings hjemsted
er foreningens sekretariat.

3.

Foreningen tegnes af bestyrelsen - i rutinesager dog af formanden alene.

4
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5.

DKF’S LOVE 2017-2019

turnustjeneste. Er tilladelse til selvstændigt virke meddelt på andet
grundlag, kan medlemskab opnås på
basis af en konkret vurdering.

Kiropraktorkredsforeningernes
medlemmer er de medlemmer af DKF, der
har arbejdssted i kiropraktorkredsforeningens område. Medlemmer af DKF
med arbejdssted i flere regioner eller
uden arbejdssted tilkendegiver valg af
kiropraktorkredsforening. Såfremt der
ikke tilkendegives valg af kiropraktorkredsforening, optages medlemmet i
den kiropraktorkredsforening, inden for
hvis område medlemmet har bopæl på
baggrund af oplysning herom fra DKF.
For studentermedlemmer gælder reglerne i § 4, pkt. 2.

1.2. Der har bestået en uddannelse som kiropraktor, jf. autorisationsloven § 52,
på baggrund af en dansk kiropraktoruddannelse. Er autorisation meddelt på
andet grundlag, kan medlemskab opnås på basis af en konkret vurdering.
1.3. Der studerer ved en uddannelse som
kiropraktor ved Syddansk Universitet
(studentermedlem). Studerende fra
andre læreranstalter vil kunne optages
efter konkret vurdering.

6.

DKF fastsætter en forretningsorden for
kiropraktorkredsforeningerne.

7.

Kontingent til kiropraktorkredsforeningerne fastsættes som en del af kontingentet til DKF, jf. § 7, på grundlag af
budgetforslag fra kiropraktorkredsforeningerne og udbetales af DKF til kiropraktorkredsforeningerne med 1/4 primo januar, april, juli og oktober måneder på grundlag af en af DKF udarbejdet medlemsfortegnelse. I kiropraktorkredsforeningernes budgetforslag indgår udgifter til befordringsgodtgørelse
efter statens regler for deltagelse i møder
på
kiropraktorkredsforeningens
vegne, udlæg for porto, telefon og andre kontorudgifter i foreningens tjeneste, der godtgøres efter regning, samt
eventuelt et beløb fastsat af kiropraktorkredsforeningens bestyrelse til rådighed for formanden for kiropraktorkredsforeningen.

2.

Studentermedlemmer modtager information fra DKF og fra kiropraktorkredsforeningerne efter de respektive bestyrelsers beslutning herom. De kan inviteres til deltagelse i DKF’s og kiropraktorkredsforeningernes faglige arrangementer, men deltager ikke i DKF’s eller
kiropraktorkredsforeningernes
møder
eller beslutninger. Studentermedlemmer får bistand i sager om løn- og ansættelsesforhold og lignende forhold, jf.
§ 6.

3.

Til æresmedlemmer kan udnævnes kiropraktorer, der har indlagt sig særlig
fortjeneste ved arbejde for foreningen
eller for kiropraktik i det hele taget. Beslutning om udnævnelse til æresmedlem træffes af bestyrelsen efter samråd
med DKR.

Kiropraktorkredsforeningerne underretter DKF om lokale forhold, som kan have interesse uden for kiropraktorkredsforeningens område.

4.

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningen og gælder fra den
dato, medlemmet ønsker det, dog ikke
med tilbagevirkende kraft. Udmeldelse
kan, undtagen ved ophør af praksis, ikke finde sted under konflikt udadtil.

5.

Et medlem kan slettes af foreningen,
når medlemmet trods påkrav undlader
at betale forfaldent kontingent eller
idømte bøder til foreningen i mere end
3 måneder efter forfaldsdag, jf. § 7,
pkt. 7.

6.

DKR kan i grovere tilfælde eller ved
gentagne forseelser idømme et medlem

8.

§4
MEDLEMMER
1.

Som medlem optages efter skriftlig ansøgning herom den:

1.1. Der har tilladelse til selvstændigt virke
som kiropraktor, jf. autorisationsloven
§ 53, på baggrund af en dansk kiropraktoruddannelse, herunder en dansk

5
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eksklusion, jf. § 16, pkt. 4.7. Genoptagelse af et ekskluderet medlem kan
kun ske efter generalforsamlingens
godkendelse.
8.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra optagelsesbestemmelserne i pkt. 1.

8.

Medlemmerne må ikke påtage sig faste
honorarlønnede hverv vedrørende kiropraktisk virksomhed medmindre vilårene herfor på forhånd er godkendt af
DKF.

9.

Forventer et medlem, at der vil blive
rejst sag mod vedkommende som kiropraktor eller klaget over vedkommende
ved Patientombuddet, er medlemmet
pligtig til øjeblikkelig at underrette DKR
herom. Finder et sådant sagsanlæg eller klage sted, skal DKR initielt og løbende holdes underrettet. Sker dette
ikke, kan DKR idømme medlemmet en
bod.

§5
MEDLEMSFORPLIGTELSER
1.

Medlemmerne har pligt til at respektere
og virke for foreningens formål samt at
overholde foreningens love og retningslinjer for kiropraktisk virksomhed.

2.

Ethvert medlem skal i sin virksomhed
som kiropraktor leve op til god, nutidig,
almindelig anerkendt, dansk kiropraktorstandard. Kiropraktorklinikker skal
indrettes på en sådan måde og med
sådanne faciliteter, som lever op til en
tidssvarende servicemæssig og faglig
standard.

3.

Medlemmerne har pligt til at overholde
de af foreningen indgåede aftaler og
overenskomster.

4.

Medlemmerne har pligt til at udvise god
kollegial adfærd.

5.

Medlemmerne har pligt til at respektere
arbejdsstandsning og andre kollektive
skridt, som etableres på områder, hvor
foreningen er overenskomstpart, samt i
øvrigt at efterkomme de pålæg vedrørende løn- og ansættelsesforhold, som
foreningen måtte give.

6.

7.

10. Erfarer et medlem, at der offentligt
fremsættes injurier mod kiropraktik eller mod en eller flere kiropraktorer, har
medlemmet pligt til omgående at meddele det til DKR, som derpå skal lade
undersøge, om der er grundlag for
sagsanlæg.
11. Medlemmerne har pligt til at underrette
foreningen om adresseændringer, herunder ændringer i eventuelle telefonog faxnumre samt e-mailadresse(r).
Medlemmerne har endvidere pligt til at
underrette foreningen om åbning af klinik, deltagelse i virksomhedsordning,
overgang til anden stilling samt ansættelses-, uddannelses- og organisationsforhold. Praktiserende medlemmer har
pligt til at oplyse DKF, om der benyttes
røntgenanlæg uden for klinikken.
12. Ethvert medlem er forpligtet til at medvirke til oplysning af forhold i forbindelse med sager om overholdelse af medlemsforpligtelserne. Ethvert medlem er
forpligtet til at efterleve DKR’s afgørelser og må ikke søge afgørelserne prøvet ved domstolene uden først at have
appelleret til generalforsamlingen, jf. §
16, pkt. 5.

Medlemmerne må ikke - bortset fra stillinger som ansat kiropraktor i kiropraktorklinikker - tage ansættelse eller konstitution i stillinger vedrørende kiropraktisk virksomhed, medmindre lønog ansættelsesvilkårene er godkendt
eller godkendes af DKF.

§6

Medlemmerne er ved ansættelse af
turnuskandidater forpligtet til at anvende den af DKF besluttede standardansættelsesaftale for turnuskandidater,
der er medlem af DKF.

MEDLEMSBISTAND
1.

6
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lignende forhold vedrørende kiropraktisk virksomhed og hertil knyttede
funktioner.
2.

3.

4.

-

Der ydes økonomisk bistand til juridisk
assistance, jf. § 17, pkt. 3.3., og til afholdelse af udgifterne til eventuel
mægling og voldgift, når ansættelseseller ansættelseslignende forhold er aftalt i henhold til en af foreningen udarbejdet standardaftale, og foreningen
har tiltrådt den mellem parterne indgåede aftale.

-

Økonomisk bistand ydes først efter 6
måneders medlemskab og ydes kun i
sager, der er opstået efter indmeldelsen.
Ingen bistand ydes til et medlem, der
ikke har betalt forfaldent kontingent.
Såfremt bestyrelsen finder, at der foreligger særlige omstændigheder, kan
der gøres undtagelse herfra.

3.

Æresmedlemmer er fritaget for kontingent.

4.

Generalforsamlingen - ordinær såvel
som ekstraordinær - kan, når dette
skønnes nødvendigt for foreningens
økonomi, vedtage ekstraordinære kontingenter. Disse gælder for et år ad
gangen og forfalder til betaling på den
af generalforsamlingen bestemte dato.

5.

Et medlem kan af bestyrelsen indrømmes hel eller delvis fritagelse for eller
henstand med kontingentbetaling for
en nærmere besluttet periode enten på
bestyrelsens initiativ eller efter ansøgning.

6.

Ved kontingentrestance ud over 10 dage fra forfaldsdag forhøjes beløbet med
10 %, og restanten mister stemmeret
samt ret til hjælp af foreningens midler,
indtil betaling har fundet sted. Sekretariatet lader meddelelse herom tilgå bestyrelsen og DKR.

7.

Et medlem kan slettes af foreningen,
når medlemmet trods påkrav undlader
at betale forfaldent kontingent til foreningen i mere end 3 måneder efter
forfaldsdag.

§7
KONTINGENT
1.

2.

På DKF’s ordinære generalforsamling
fastsættes de to følgende kalenderårs
kontingent til foreningen. Regnskabsåret er fra 1/10 til 30/9. Kontingentet
forfalder til betaling 1. januar, 1. april,
1. juli og 1. oktober1. Kontingentet kan
fastsættes med forskellige beløb for
forskellige medlemsgrupper.
Der fastsættes kontingent for:
- Ordinære medlemmer i erhverv, der
er ejer eller medejer af en kiropraktisk klinik
- Øvrige ordinære medlemmer i erhverv
- Ordinære medlemmer, der alene har
ansættelse i det offentlige uden ledelsesbeføjelser2

Ordinære medlemmer det 1. kandidatanciennitetsår
Ordinære medlemmer det 2. kandidatanciennitetsår
Ordinære medlemmer det 3. kandidatanciennitetsår
Ordinære medlemmer, der gennemgår den supplerende praktiske uddannelse
Arbejdsløse medlemmer
Ansatte medlemmer midlertidigt ude
af erhverv3
Medlemmer i udlandet
Passive medlemmer
Pensionerede medlemmer
Studentermedlemmer

1 Der er med virkning fra 1. april 2008 indført månedlig kontingentberegning med kvartalsvis
opkrævning.
2 Ansættelser, der følger offentlige overenskomsters løn- og ansættelsesvilkår, sidestilles hermed.
3 Selvstændige kiropraktorer, der som følge af barselsorlov ikke er beskæftiget med kiropraktisk arbejde eller i væsentligt omfang varetager administrative funktioner, sidestilles
hermed.

7
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8.

Ved medlemskabets ophør, det være
sig som følge af død, udmeldelse, eksklusion m.v., betales der intet tilbage,
bortset fra erlagt kontingent for et ikke
påbegyndt regnskabsår.

9.

Inden genoptagelse i foreningen kan
finde sted, skal evt. gammel gæld til
denne berigtiges.

bestyrelsens liste opstillede for valgt
ved generalforsamlingen.
Såfremt der er indkommet kandidater
udover de af bestyrelsen foreslåede,
gennemføres afstemning.
Såfremt de indsendte kandidaturer opstiller til formandsposten gennemføres
først valg til formandsposten. Kandidater til formandsposten, der ikke opnår
valg, kan ved den efterfølgende afstemning om bestyrelsens sammensætning tilkendegive at opstille til bestyrelsen.
Formanden vælges med absolut stemmeflertal og den øvrige bestyrelse med
relativt stemmeflertal, jf. § 13, pkt. 2
og pkt. 3.

§8
BESTYRELSEN
1.

2.

Bestyrelsen varetager foreningens anliggender mellem generalforsamlingerne og holder medlemmerne løbende
orienteret om alle væsentlige spørgsmål. Bestyrelsen bestemmer selv sin
forretningsorden. Den kan nedsætte
udvalg, hvori også andre end foreningens medlemmer kan have sæde.

3.1. Bestyrelsen konstituerer sig med en
næstformand. I tilfælde af formandens
forfald fungerer næstformanden.
§9

Bestyrelsen består af 1 formand og 6
medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling, alle for 2 år ad
gangen.

REGNSKAB
1.

Sekretariatet forestår betaling af foreningens udgifter, jf. § 17, pkt. 3, samt
tilser at foreningens midler opbevares
og anbringes efter bestyrelsens eller
generalforsamlingens direktiver, jf. §
17, pkt. 2. Sekretariatet udarbejder
årsregnskab i overensstemmelse med
god regnskabsskik. Årsregnskabet udsendes til medlemmerne. Bestyrelsen
godkender i lige år foreløbigt regnskabet og fremlægger de seneste to års
regnskab til endelig godkendelse på generalforsamlingen.

2.

Medlemmerne har kun krav på foreningen for udlæg, som er godkendt af
generalforsamlingen, bestyrelsen eller
formanden. Alle sådanne krav skal indsendes til sekretariatet senest 15. oktober.

2.1. Genvalg kan finde sted, idet dog umiddelbart genvalg af formand kun kan
finde sted 3 gange.
3.

Den afgående bestyrelse er forpligtet til
at stille forslag til en ny fuldtallig bestyrelse.
Bestyrelsens liste udsendes senest
samtidig med indvarslingen til den ordinære generalforsamling, jfr. § 12 stk.
4.
Opstilling til valg kan – udover ved opstilling på bestyrelsens liste – ske ved,
at et medlem anmelder sit kandidatur
over for sekretariatet senest 14 dage
før generalforsamlingen. Kandidaten
skal angive, om opstillingen gælder
formandsposten eller medlemskab af
bestyrelsen. Sekretariatet angiver såvel
bestyrelsens liste som de indkomne
kandidater på den udsendte dagsorden,
herunder med oplysning om, hvorvidt
det indsendte kandidatur vedrører formands- eller bestyrelsespost.
Såfremt intet medlem anmelder kandidatur inden fristens udløb, anses de på

§ 10
REVISION
1.

8
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2.

Der vælges samtidig en suppleant for
samme periode.

3.

Foreningen udpeger en statsautoriseret
eller registreret revisor, der reviderer
årsregnskabet i overensstemmelse med
god revisionsskik og herunder foretager
en kritisk gennemgang af foreningens
regnskabsforhold og dens forhold i øvrigt.

les mindst én uge før afholdelsen ved
udsendelse af dagsorden.
5.

Stemmeret ved generalforsamlingen
har alle ordinære medlemsgrupper
nævnt i § 7, stk. 2 samt arbejdsløse
medlemmer, ansatte medlemmer midlertidigt ude af erhverv og æresmedlemmer. Udøvelse af stemmeret kan
kun ske ved personlig tilstedeværelse.
Kun stemmeberettigede medlemmer er
valgbare.

6.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt ved relativt stemmeflertal,
jf. § 13, pkt. 2.

7.

Kun generalforsamlingen kan give, ophæve eller forandre foreningens love og
retningslinjer for kiropraktisk virksomhed. Ovenstående kan kun foretages,
når ændringsforslag herom har været
udsendt in extenso senest samtidig
med dagsordenen for den pågældende
generalforsamling.

8.

Forslag til en ordinær generalforsamling
kan fremsættes af én eller flere stemmeberettigede medlemmer af DKF og
sker ved indsendelse med underskrift
for samtlige forslagsstillere til DKF’s
formand elektronisk og/eller i en form,
der er sekretariatet i hænde senest 21
dage før generalforsamlingen.

9.

På enhver ordinær generalforsamling
aflægges beretninger og regnskab, og
indkomne forslag forelægges, drøftes
og behandles. Kun forslag, der er opført på dagsordenen, kan vedtages.
Ændringsforslag skal ligge inden for et
oprindeligt forslags rammer. Under
„Eventuelt“ kan intet vedtages, som er
bindende for foreningen.

§ 11
SEKRETARIATET
Foreningens daglige arbejde varetages af et
sekretariat, der er bestyrelsens administrationsorgan.
§ 12
GENERALFORSAMLINGEN
1.

2.

Generalforsamlingen er den højeste
myndighed i foreningen. Ordinær generalforsamling afholdes i november måned i ulige år. Når særlige forhold taler
derfor, kan bestyrelsen forrykke den
ordinære generalforsamlings afholdelse
med indtil 6 uger.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal finder det
fornødent, eller når mindst 15 % af
foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring
herom til bestyrelsen med angivelse af
dagsordenen. Denne dagsorden kan
udvides med forslag fremsat af andre
stemmeberettigede medlemmer.

3.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af de tilstedeværende.

4.

Generalforsamlingen skal indvarsles
over for alle stemmeberettigede medlemmer. Ved ordinære generalforsamlinger skal indvarsling udsendes poststemplet og/eller afsendes elektronisk
senest 4 uger før generalforsamlingen,
og dagsorden udsendes poststemplet
og/eller udsendes elektronisk senest 10
dage før generalforsamlingen. Ekstraordinære generalforsamlinger indvars-

§ 13
AFSTEMNINGSREGLER
1.

Til vedtagelse af forslag kræves simpelt
stemmeflertal. Resultatet afgøres af det
største antal stemmer.

2.

Ved valg af tillidsrepræsentanter, bortset fra valg af formand, og ved valg af

9
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skriftlig afstemning giver stemmelighed, bortfalder forslaget. Dog kan der i
umiddelbar tilslutning til afstemning
vedtages urafstemning om forslaget.

dirigent anvendes relativt stemmeflertal, hvor kandidaterne besætter posterne i den rækkefølge, de kvalificeres ved
stemmeantal.
Ved stemmelighed foretages lodtrækning. Er der ikke flere kandidater, end
der skal vælges, er de dog valgt uden
afstemning.
Står stemmerne lige blandt kandidater,
hvoraf en eller flere, men ikke alle, kan
opnå valg, foretages supplerende afstemning blandt de kandidater, der fik
samme stemmeantal. Ved fortsat stemmelighed mellem kandidater, hvoraf en
eller flere, men ikke alle, kan opnå
valg, foretages lodtrækning mellem
dem.
3.

Til vedtagelse af lovændringer og ændringer i retningslinjer for kiropraktisk
virksomhed kræves der 2/3 af de afgivne stemmer.

5.

Afstemninger foretages
håndsoprækning.

6.

Skriftlig afstemning foretages, hvis der
er stemmelighed ved afstemningen ved
håndsoprækning eller hvis dirigenten
eller mindst 3 af de tilstedeværende
stemmeberettigede forlanger det. Ved
skriftlige
afstemninger
medregnes
blanke og ugyldige stemmesedler ikke i
antallet af afgivne stemmer. Når en

normalt
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Ekstraordinære valg af tillidsrepræsentanter gælder for resten af den ordinære periode.

Særlige regler om urafstemning.

ved
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Afstemning kan evt. ske som urafstemning efter reglerne i §13 a.

§ 13 a

Ved valg af formand anvendes absolut
stemmeflertal, hvor valg kræver flere
stemmer til kandidaten end til den eller
de yderligere kandidater tilsammen. Er
der kun opstillet én kandidat er denne
dog valgt uden afstemning. Er der opstillet to kandidater, foretages én afstemning. Er der stemmelighed, foretages en ny afstemning.
Ved fortsat stemmelighed foretages
lodtrækning. Er der tre eller flere kandidater, foretages først en indledende
afstemning, hvor de to kandidater med
flest stemmer kvalificerer sig til den
endelige afstemning. Ved den indledende afstemning kan frit stemmes på
en eller to kandidater. Ved stemmelighed mellem flere kandidater, der kan
kvalificeres til deltagelse i den endelige
afstemning, foretages lodtrækning.

4.

7.

1.

Urafstemning kan anvendes, når en sag
efter bestyrelsens eller en generalforsamlings skøn kræver hurtig afgørelse.

2.

Urafstemning skal altid anvendes ved
forslag om ophævelse af foreningen, jf.
§19, pkt. 1. Endvidere anvendes urafstemning ved godkendelse af aftaleresultater på områder, hvor DKF er forhandlingsberettiget. Dette gælder dog
ikke, hvis bestyrelsen træffer énstemmig beslutning om at undladeurafstemning i henhold til pkt. 5. I så fald kan
de berørte medlemmer dog begære urafstemning efterreglerne i pkt. 6 og
pkt.
7.

3.

Ved urafstemning vedr. andet end forhandlingsresultater meddeler bestyrelsen pr. post/elektronisk til samtlige
medlemmer det emne, hvorom der skal
stemmes, samt nærmere om hvordan
valget gennemføres.

4.

Ved urafstemning om forhandlingsresultater godkendt af DKF’s bestyrelse,
deltager alle medlemmer, som er omfattet af forhandlingsresultatet.

5.

Hvis bestyrelsen skønner, at forhandlingsresultatet alene vedrører mindre
og uvæsentlige ændringer, kan bestyrelsen enstemmigt beslutte ikke at
sende forhandlingsresultatet til urafstemning. Beslutningen skal træffes på
det møde, hvor bestyrelsen godkender
forhandlingsresultatet.
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6.

Orientering om beslutningen i pkt. 5
skal meddeles samtlige berørte medlemmer pr. post/elektronisk umiddelbart efter beslutningen.

7.

Hvis 10% af de berørte medlemmer
herefter ønsker forhandlingsresultatet
bragt til urafstemning, skal krav herom
rejses senest 14 dage efter, at orienteringen er udsendt.

8.

9.

15. Optællingen af stemmer varetages af
sekretariat, og overvåges og godkendes af den interne kritiske revisor.
DKF’s eksterne revision afgiver erklæring om afstemningens forløb og resultat, der snarest derefter offentliggøres.
Det enkelte medlems stemmeafgivning
hemmeligholdes.
§ 14

Ved urafstemning om et opnået forhandlingsresultat deltager ethvert medlem, der er omfattet af den pågældende aftale eller overenskomst, uanset
beskæftigelsesgrad. Et medlem kan
evt. have stemmeret på mere end et
område.

DANSK KIROPRAKTOR RÅD (DKR)

Urafstemning om forhandlingsresultatet
sendes pr. post/elektronisk til de berørte medlemmer med bestyrelsens anbefalinger om godkendelse eller forkastelse. Vejledning om afstemningsreglerne
skal følge med udsendelse af stemmesedlen.

10. Om urafstemning om forslag til opløsning af foreningen henvises til §19.
11. Om urafstemning om andet end forslag
til opløsning af foreningen eller forhandlingsresultater fastsætter bestyrelsen sammen med afstemningstemaet
jf. §13 a. pkt. 3, hvilke afstemningsbestemmelser der gælder.
12. Ved urafstemning om forhandlingsresultater kan der kun stemmes ”ja” eller
”nej” til et forhandlingsresultat, og afstemningen gælder det samlede resultat.
13. Til forkastelse af et forhandlingsresultat
kræves et flertal af nej-stemmer, samt
at dette udgør mindst 1/3 af de stemmeberettigede. I mangel heraf er forhandlingsresultatet godkendt og dermed bindende.
14. Enhver urafstemning gennemføres som
udgangspunkt elektronisk, og stemmer
skal være afgivet senest 10 hverdage
efter udsendelsen.

1.

DKR består af 1 formand og 4 medlemmer, der sammen med 2 suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling, alle for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

2.

Det afgående råd er forpligtet til at stille forslag til et nyt fuldtalligt råd.
Rådets liste udsendes senest samtidig
med indvarslingen til den ordinære generalforsamling, jfr. § 12 stk. 4.
Opstilling til valg kan – udover ved opstilling på Rådets liste – ske ved, at et
medlem anmelder sit kandidatur over
for sekretariatet senest 14 dage før generalforsamlingen. Kandidaten skal angive, om opstillingen gælder formandsposten eller medlemskab af rådet. Sekretariatet angiver såvel rådets liste
som de indkomne kandidater på den
udsendte dagsorden, herunder med oplysning om hvorvidt det indsendte kandidatur vedrører formands- eller bestyrelsespost.
Såfremt intet medlem anmelder kandidatur inden fristens udløb, anses de på
rådets liste opstillede for valgt ved generalforsamlingen.
Såfremt der er indkommet kandidater
udover de af rådet foreslåede, gennemføres afstemning.
Såfremt de indsendte kandidaturer opstiller til formandsposten, gennemføres
først valg til formandsposten. Kandidater til formandsposten, der ikke opnår
valg, kan ved den efterfølgende afstemning om rådets sammensætning
tilkendegive at opstille til rådet.
Formand vælges ved absolut stemmeflertal, jf. § 13, pkt. 3. Øvrige medlemmer og suppleanter vælges ved relativt stemmeflertal, jf. § 13, pkt. 2.
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§ 15

Medlemmer af og suppleanter til DKR
må ikke beklæde tillidsposter i DKF
som medlem af DKF’s bestyrelse eller
være medlem af Patientombuddet eller
forsikringskonsulent.

DANSK KIROPRAKTOR RÅDS

Et rådsmedlem er inhabilt efter tilsvarende regler i relevant udstrækning,
som fastlagt i forvaltningsloven. Ved et
medlems inhabilitet indtræder suppleanten.
Behandling af sager i rådet sker på
møder eller på telefonmøder efter formandens afgørelse. Rådet kan foretage
inspektion af forholdene hos medlemmer, hvis sag behandles af rådet. Rådets sagsbehandling sker med udgangspunkt i relevant udstrækning i de
regler, der er fastlagt i forvaltningsloven om vejledning og repræsentation,
aktindsigt, partshøring og tavshedspligt. Ved behandlingen af sager i DKR
skal rådet optræde fuldtalligt. Rådets
afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Eventuel dissens anføres i afgørelsen. Rådets afgørelser meddeles
skriftligt og med begrundelse for afgørelsen. Rådet fører protokol over sine
møder og forhandlinger, og protokollen
underskrives af rådet.

6.

Rådet afgiver beretning om sin virksomhed til generalforsamlingen og informerer gennem orientering fra rådets
formand medlemmerne om sin aktivitet.

7.

Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

8.

Udgifterne ved rådets virksomhed afholdes af DKF.

9.

DKF’s formand har adgang til at overvære rådets møder og ytre sig i anliggender, der har relation til DKF.

DKR vejleder medlemmerne i klagesager og sager, der måtte blive rejst mod
dem i deres egenskab af kiropraktorer,
jf. § 5, pkt. 9.

2.

DKR påser om medlemmerne foretager
sig handlinger, der kan skade foreningens og standens interesser såvel udadtil som indadtil og påser medlemmernes overholdelse af medlemsforpligtelserne, jf. § 5.

3.

DKR undersøger, om der er grundlag
for sagsanlæg, såfremt der offentligt
fremsættes injurier mod kiropraktik eller mod kiropraktorer, jf. § 5, pkt. 10.

4.

DKR skønner, om der af foreningens
midler skal ydes juridisk assistance til
et medlem, der er sagsøgt, jf. § 17,
pkt. 3.3.

5.

DKR varetager sine funktioner på begæring eller af egen drift.

DANSK KIROPRAKTOR RÅDS

12
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1.

§ 16

10. Rådet får, efter aftale med DKF, sekretariatsbistand.

24

FUNKTION

AFGØRELSER

1.

DKR træffer afgørelser i sager inden for
rådets kompetence, jf. § 15. Afgørelserne træffes efter oplysning af sagen
og efter høring af sagens parter.

2.

DKR kan ved sine afgørelser vejlede og
rådgive, give henstillinger og pålæg,
meddele advarsler med tilkendegivelse
af gentagelsesvirkninger og idømme
bod på indtil kr. 10.000. Der kan
idømmes bod for flere forskellige forhold. Idømt bod skal indbetales til
DKF’s sekretariat senest 30 dage efter
afgørelsen.

3.

DKR kan i grove tilfælde eller ved gentagen forsømmelse beslutte, at et medlem for en fastsat periode eller indtil videre ikke kan modtage bistand af nogen art fra Dansk Kiropraktor Forening
eller fra Dansk Kiropraktor Råd.

BILAG 1 TIL PUNKT 6

DKF’S LOVE 2017-2019

4.

DKR kan i grovere tilfælde eller ved
gentagne forseelser idømme et medlem
eksklusion.

5.

DKR’s afgørelser kan appelleres til generalforsamlingen. Appellen afgives
skriftligt til DKF’s formand og skal være
poststemplet senest og/eller afsendt
elektronisk 14 dage efter afgørelsen.
Bestyrelsen foranstalter herefter sagen
forelagt til endelig afgørelse ved skriftlig afstemning på førstkommende generalforsamling.

6.

7.

3.4. Juridisk assistance, når bestyrelsen eller DKR skønner, at der foreligger vægtige grunde herfor, f.eks. når et medlem er sagsøgt, og DKR skønner, at
medlemmet med urette er anklaget for
overtrædelse af autorisationsloven.
3.5. Afholdelse af udgifter ved afholdelse af
og deltagelse i møder, konferencer og
kongresser. Der tilkommer foreningens
tillidsrepræsentanter godtgørelse af returbillet eller godtgørelse for kørsel i
egen bil, jf. de af staten fastsatte takster, til alle foreningen vedrørende møder, bortset fra generalforsamlinger og
lignende fællesanliggender.

Træffer generalforsamlingen samme
afgørelse som DKR eller en skærpet afgørelse ikendes yderligere en appelbod
på kr. 2.000, og hele beløbet skal indbetales til DKF’s sekretariat senest 8
dage efter den pågældende generalforsamling.

3.6. Betaling for DKF’s medlemskab af og
deltagelse i møder i internationale
sammenslutninger.
3.7. Særlige formål godkendt af generalforsamlingen.

Ved generalforsamlingsafgørelser af
appelsager er også de implicerede
stemmeberettigede.

§ 18

§ 17
FORENINGENS

FORHOLD

MIDLER

1.

Foreningens midler tilvejebringes gennem kontingenter, jf. § 7, frivillige bidrag og legater.

2.

Foreningens midler opbevares og anvendes efter bestyrelsens eller generalforsamlingens direktiver.

3.

Foreningens midler anvendes til:

TIL INTERNATIONALE SAMMEN-

SLUTNINGER

3.1. Afholdelse af DKF’s almindelige driftsudgifter, herunder afholdelse af udgifterne ved kiropraktorkredsforeningernes virksomhed.

1.

DKF’s ind- og udmeldelse af internationale sammenslutninger kræver generalforsamlingens beslutning med simpelt stemmeflertal, jf. § 13, pkt. 1.

2.

DKF’s formand repræsenterer foreningen, og øvrige bestyrelsesmedlemmer
samt sekretariatet deltager i fornødent
omfang i møder i internationale sammenslutninger.
§ 19

FORENINGENS
1.

3.2.Afholdelse af udgifter ved udførelse af
oplysningsarbejde, jf. § 2, 2.
3.3. Ydelser af hjælp til vanskeligt stillede
medlemmer, hvor særlige forhold taler
derfor, f.eks. ved etablering af praksis
og i tilfælde af langvarig sygdom.
Hjælpen kan eventuelt ydes i form af
rentefri lån.

OPHÆVELSE

Til vedtagelse af foreningens ophævelse kræves, at forslag herom fremsættes på generalforsamlingen og vedtages
med 2/3 af de afgivne stemmer, og at
det således af generalforsamlingen
vedtagne forslag om foreningens ophævelse vedtages ved urafstemning
med 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmers stemmer, jf. § 13, pkt.
7.

13

DANSK KIROPRAKTOR FORENING · GENERALFORSAMLING 2019

25

BILAG 1 TIL PUNKT 6

2.

3.

DKF’S LOVE 2017-2019

Vedtages det at ophæve foreningen, foretages en opgørelse af foreningens
midler, der fordeles blandt de aktuelle
medlemmer i forhold til det fulde antal
femår, den enkelte uden afbrydelse har
været stemmeberettiget medlem af
foreningen.

4.

Nærværende love og retningslinjer for kiropraktisk virksomhed er vedtaget på generalforsamlingen i Middelfart den 11. november 2017.

Bestemmelse om anvendelse af foreningens arkiv, depot og øvrige ejendom tages af den generalforsamling,
der beslutter foreningens ophævelse.

RETNINGSLINJER

FOR KIROPRAKTISK VIRK-

SOMHED , JF . LOVENES

§ 5,

PKT .

1

1.

Ethvert praktiserende medlem skal have mulighed for at få foretaget sufficiente røntgenundersøgelser i indicerede
tilfælde. Der skal derfor være et røntgenanlæg i forbindelse med enhver kiropraktorpraksis. Dette indebærer, at
der skal være et røntgenanlæg i kiropraktorklinikken, eller at der skal være
en aftale om benyttelse af et røntgenanlæg uden for klinikken. Såfremt
røntgenundersøgelser foretages ved
anvendelse af et røntgenanlæg uden
for klinikken, skal patienterne oplyses
herom og om vilkårene herfor, herunder de behandlingsmæssige og tilskudsmæssige vilkår og DKF skal oplyses herom4

2.

Ved indgåelse af aftaler med myndigheder, sygeforsikringsselskaber eller
private virksomheder om udøvelse af
kiropraktorvirksomhed skal kiropraktoren sikre sig, at det i aftalen er indeholdt, at behandlingen udøves på et
fagligt og etisk forsvarligt grundlag.

3.

Ethvert praktiserende medlem er pligtig
at være ansvarsforsikret til udøvelse af
kiropraktisk virksomhed.

4 I henhold til § 5 i Landsoverenskomst om kiropraktik skal samarbejdsudvalget
godkende samarbejdsaftaler mellem kiropraktorer om brug af en andens kiropraktorkliniks røntgenanlæg. Såfremt der indgås aftale om henvisning til røntgen andet
sted end hos en praktiserende kiropraktor, skal en sådan aftale indgås i henhold til
overenskomstens § 24 (tidligere § 2-aftale).

14
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Den maksimale goodwill-procent, kiropraktorer ved salg af praksis må beregne sig er 136% af gennemsnittet af
de sidste tre års bruttoomsætning.
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FORRETNINGSORDENER
OG
HOLDNINGSTILKENDEGIVELSER
FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN
DANSK KIROPRAKTOR FORENING

6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når
mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til
stede. Beslutningen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed
er formandens stemme afgørende.

FOR

Efter DKF’s love, § 8, pkt. 1, bestemmer
bestyrelsen selv sin forretningsorden. Nærværende forretningsorden er bestemt af
bestyrelsen på møde den 20. januar 2004.

7. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke deltage i drøftelser eller afstemninger angående egne anliggender eller i sager
med interessekonflikter i forhold til DKF.

1. I bestyrelsesmøder deltager bestyrelsens 7 medlemmer og DKF’s sekretariat
tiltræder bestyrelsesmøderne.

8. DKF’s sekretariat fører beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne. Beslutningsreferat udsendes tidligst muligt og
senest 14 dage efter bestyrelsesmødet.

2. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter generalforsamlingen og konstituerer sig med valg af næstformand,
jfr. DKF’s love, § 8, pkt. 3.1.

FORRETNINGSORDEN FOR KIROPRAKTOR(KKF) UNDER DKF
1. Kiropraktorkredsforeningens navn er
Kiropraktorkredsforeningen i Region……

3. Bestyrelsen fordeler ansvarsområder
imellem sig efter formandens forslag, og
nedsætter de fornødne udvalg, jfr.
DKF’s love, § 8, pkt. 1.

KREDSFORENINGER

4. Bestyrelsesmøder indkaldes ved direktørens foranstaltning, når formanden eller
mindst 4 bestyrelsesmedlemmer bestemmer det. Dagsorden til bestyrelsesmøder udsendes senest således at
der er en weekend inden mødet til gennemlæsning af dagsordenen. Sammen
med dagsordenen udsendes en sagsfremstilling med indstilling og relevant
sagsmateriale. Undtagelsesvis kan sager
forelægges bestyrelsen til stillingtagen i
form af en tillægsdagsorden med sagsfremstilling, indstilling og relevant
sagsmateriale uden den foran anførte
frist.
5. I dagsordenen til bestyrelsens møder
indgår punkt vedrørende den imellem
bestyrelsen foretagne ansvarsfordeling
på den enkelte ansvarliges foranledning.

2.

Kiropraktorkredsforeningen ledes af en
bestyrelse på 3-5 medlemmer, der fra
2013 vælges for to år af kiropraktorkredsforeningens generalforsamling.
DKF kan på forslag fra kiropraktorkredsforeningen godkende, at bestyrelsen er på et større antal medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

3.

Kiropraktorkredsforeningen er organiseret og varetager opgaver i overensstemmelse med § 3 i DKF’s love. Særligt i forhold til organisering af arbejdet
i de regionale samarbejdsudvalg er det
KKF’s bestyrelses opgave at udpege
medlemmerne fra kiropraktorsiden. SUrepræsentanterne holder løbende KKFbestyrelsen orienteret om arbejdet i
samarbejdsudvalgene.

15
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4.

DKF’S LOVE 2017-2019

2012 er det kun for ét år). DKF beslutter på grundlag af budgetforslag fra alle kiropraktorkredsforeninger for de
følgende to kalenderår et årligt kiropraktorkredsforeningsbidrag. Kiropraktorkredsforeningsbidraget
fastsættes
som et fast bidrag pr. kiropraktorkredsforening eller et bidrag pr. ordinært medlem af kredsen med stemmeret jf. § 11, pkt. 5, eller som en kombination af et fast bidrag og et bidrag
pr. medlem pr. kreds.

DKF’s bestyrelse skal have lejlighed til
at være til stede ved møderne i kiropraktorkredsforeningen, og DKF skal
derfor oplyses om møderne i kiropraktorkredsforeningen og orienteres om
dagsordener og referater fra møderne i
kiropraktorkredsforeningen. DKF informerer kiropraktorkredsforeningerne i
fornødent omfang til varetagelse af kiropraktorkredsforeningernes arbejde.
DKF skal oplyses om møderne i de regionale samarbejdsudvalg og skal derfor orienteres om dagsordener og referater fra møderne i samarbejdsudvalgene.

5.

Vedrørende deltagelse og stemmeret i
kiropraktorkredsforeningen gælder reglerne i § 4, pkt. 2, og § 12, pkt. 5, i
DKFs love.

6.

Kiropraktorkredsforeningens generalforsamling er kiropraktorkredsforeningens højeste myndighed. Generalforsamling afholdes i ulige år (dog også i
overgangsåret 2012) umiddelbart efter
regnskabsårets afslutning efter bestyrelsens skriftlige indkaldelse med angivelse af dagsorden for generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de i generalforsamlingen
deltagende medlemmer.

7.

Der skal til endelig godkendelse på generalforsamlingen aflægges revideret
regnskab for kiropraktorkredsforeningens virksomhed, og godkendte regnskaber skal indsendes til DKF sammen
med budgetforslag, jf. nedenfor pkt. 8.
Kiropraktorkredsforeningerne
følger
DKF’s regnskabsår (1.10-30.9). Fra
2014 indsendes KKF-regnskab til DKF’s
bestyrelse efter KKF bestyrelsens godkendelse i lige år.

8.

Fra 2013 skal der på generalforsamlingen vedtages et budgetforslag for de
næste to år for kiropraktorkredsforeningen, der indsendes til DKF, således at det er DKF i hænde senest 17.
oktober i ulige år (i overgangsåret

9.

10. DKF udbetaler kiropraktorkredsforeningsbidraget til kiropraktorkredsforeningen med 1/4 primo januar,
april, juli og oktober måneder på
grundlag af en af DKF udarbejdet medlemsfortegnelse.
11. Kiropraktorkredsforeningens regnskab
er endeligt, og der skal ikke ske tilbagebetaling til DKF af et mindre forbrug
i forhold til den ved kiropraktorkredsforeningsbidraget fastlagte finansiering
af kiropraktorkredsforeningens aktiviteter eller foretages andre reguleringer.

16
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inden for det af DKF fastsatte årlige kiropraktorkredsforeningsbidrag.
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HOLDNINGSTILKENDEGIVELSE

VEDRØRENDE KIROPRAKTISK BEHANDLING

Afstandstagen til uetiske patientmanagement-metoder
Dansk Kiropraktor Forening sørger for at opretholde en god kiropraktorstandard, der sikrer, at
patienter, myndigheder og andre behandlere respekterer kiropraktorernes faglighed.
God, nutidig, almindelig anerkendt dansk kiropraktorstandard baseret på et fagligt og etisk
forsvarligt grundlag indbefatter følgende syn på kiropraktik:
Kiropraktik er naturvidenskabeligt funderet og bygger på foreliggende evidens og akkumuleret
klinisk erfaring.
Tilrettelæggelsen af et behandlingsforløb sker på baggrund af en individuel vurdering af graden
og betydningen af:
•

Patientens symptomer

•

Objektive iagttagelser ved en klinisk undersøgelse

•

Eventuelle parakliniske fund

•

Psyko-sociale forhold

Ved biomekaniske funktionsforstyrrelser spiller symptomerne en helt afgørende rolle og er selve grundlaget for iværksættelsen af et behandlingsforløb. Udviklingen af symptomerne er endvidere en meget vigtig vejleder i forhold til den løbende tilretning af behandlingsforløbet.
DKF er bekendt med behandlingsstrategier, som alene på baggrund af åbenbart betydningsløse eller tvivlsomme undersøgelsesfund fastholder patienter i intensive på forhånd planlagte
behandlingsforløb.
DKF opfatter en sådan tilrettelæggelse som betinget af primært forretningsmæssige hensyn.
DKF tager skarpt afstand fra sådanne metoder - både over for de kiropraktorer, der anvender
metoderne, over for offentligheden og over for sundhedsmyndighederne.
DKF’s bestyrelse, marts 2007.
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HOLDNINGSTILKENDEGIVELSE

VEDRØRENDE RØNTGEN

Billeddiagnostik spiller en fremtrædende rolle i udredningen af sygdomme i bevægeapparatet.
Kiropraktorers årelange erfaring i anvendelsen af røntgenundersøgelse i diagnostisk sammenhæng er et særkende ved faget. Et særkende, som har betydelige uddannelsesmæssige konsekvenser og som har afstedkommet juridiske, overenskomstmæssige og faglige rettigheder
og pligter.
Det er DKF’s opfattelse, at denne kompetence og dette ansvar skal fastholdes, så patienter i
forbindelse med udredning hos kiropraktor fortsat i indicerede tilfælde kan få foretaget røntgenundersøgelse under kiropraktorens selvstændige ansvar.
Det er ligeledes DKF’s opfattelse, at kiropraktorernes erfaring med og viden om anvendelsen af
røntgenundersøgelse skal bruges som afsæt for tilegnelse af formelle færdigheder inden for tilstødende billeddiagnostiske metoder, som er relevante for virksomhedsområdet.
Endelig er det DKF’s opfattelse, at kiropraktorernes nuværende og fremtidige billeddiagnostiske kapacitet skal integreres i sundhedsvæsenets samlede billeddiagnostiske beredskab.
DKF’s bestyrelse, april 2007.
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AFTALER,
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BESLUTNINGER OG RETNINGSLINJER

1.

Standardvilkår - virksomhedsordninger

2.

Konsulenthonorar

3.

Fastsættelse af løn og standardansættelsesvilkår - turnuskandidater

4.

Anbefaling af standardansættelsesaftaler - ansatte kiropraktorer

5.

Kollektiv erhvervsansvarsforsikring - Codan

6.

Pensionsaftale - SEB Pension

7.

Gruppeaftale om erhvervsforsikringer - Codan

8.

Studenterrabataftale - Codan

9.

Socialt-Kiropraktisk samarbejde

10. Forsikring & Pension
11. Aftale om aflønning af lærere i klinisk praksis
12. Aftale med Patientombuddet
Der henvises til DKF’s hjemmeside www.danskkiropraktorforening.dk

19

DANSK KIROPRAKTOR FORENING · GENERALFORSAMLING 2019

31

7. Foreningens regnskab

REGNSKAB

2017/2018

Regnskabet for 2017/2018 udviser et samlet resultat før afskrivninger på kr. 104.951 og efter afskrivning og skat på kr.
16.429.
Foreningens egenkapital udgjorde ved regnskabsårets afslutning kr. 6.740.973.
På generalforsamlingen i 2017 fremlagde bestyrelsen et budget i balance før afskrivninger. Efter afskrivninger og evt. skat
var resultatforventningen kr. -270.000.
Det regnskabsmæssige resultat er således i alt kr. 104.951 bedre end budgettet før skat og afskrivninger og i alt kr. 286.429
bedre end budgettet efter skat og afskrivninger.
Det regnskabsmæssige resultat fremkommer på baggrund af flere indtægter end budgetteret.
Der er også flere udgifter end budgetteret, men altså ikke mere end det øgede indtægtsgrundlag kan rumme.
Det regnskabsmæssige resultat viser således et billede af et resultat bedre end forventet og med kun mindre forskydninger
på de enkelte udgiftskonti, bortset fra generalforsamlingen, der blev en del dyrere end budgetteret pga. stort fremmøde.
På den baggrund er det regnskabsmæssige resultat tilfredsstillende.
Regnskab med revisorpåtegning og den interne kritiske revisors bemærkninger fremgår af årsrapporten.
Foreningens statsautoriserede revisor Bent Kofoed fra revionsfirmaet Kreston CM vil gennemgå regnskabet på generalforsamlingen og vil sammen med bestyrelsen besvare evt. spørgsmål.
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7. Foreningens regnskab (fortsat)

REGNSKAB

2018/2019

Regnskabet for 2018/2019 udviser et samlet resultat før afskrivninger på kr. 350.976 og efter afskrivning og skat på kr.
256.919.
Foreningens egenkapital udgjorde ved regnskabsårets afslutning kr. 6.997.892.
På generalforsamlingen i 2017 fremlagde bestyrelsen et budget i balance før afskrivninger. Efter afskrivninger og evt. skat
var resultatforventningen kr. -270.000.
Det regnskabsmæssige resultat er således kr. 350.976 bedre end budgettet før skat og afskrivninger og kr. 526.919 bedre
end budgettet efter skat og afskrivninger.
Det regnskabsmæssige resultat fremkommer på baggrund af både flere indtægter og færre udgifter end budgetteret.
Det regnskabsmæssige resultat viser således et billede af et resultat bedre end forventet med få og mindre forskydninger
på de enkelte udgiftskonti og langt flere kontingentindtægter.
På den baggrund er det regnskabsmæssige resultat tilfredsstillende.
Regnskab med revisorpåtegning og den interne kritiske revisors bemærkninger fremgår af årsrapporten.
Foreningens statsautoriserede revisor Bent Kofoed fra revionsfirmaet Kreston CM vil gennemgå regnskabet på generalforsamlingen og vil sammen med bestyrelsen besvare evt. spørgsmål.
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8. Fastsættelse af kontingent og budget

Der skal i forbindelse med generalforsamlingen fastlægges kontingent for de næste to år samt forelægges budget for de to
næste regnskabsår.
På generalforsamlingen i 2009 blev det besluttet, at kontingentet som princip fremover skal stige med en årlig pris- og
lønudvikling under forudsætning af uændret aktivitetsniveau. Det blev besluttet at skele til den sats, som AC benyttede til
beregning af deres kontingent, da denne P/L-sats bygger på pris- og lønudviklingen på det statslige område, der benyttes i
standardkontrakterne.
På generalforsamlingen 2010 blev det efter indstilling fra bestyrelsen besluttet at fravige dette princip med henvisning til,
at der godt kunne sikres uændret aktivitetsniveau ved uændret kontingent, idet den relative lille P/L-procent (0,98 %) kunne
opvejes af stigende medlemstilgang.
På generalforsamlingen 2011 blev det besluttet, at kontingenterne for 2012 blev tilskrevet en P/L procent på 1,65 % samt
at fastholde kontingentet uændret fra ’12 til ’13.
Både på generalforsamlingen i 2013 og 2015 blev det efter indstilling fra bestyrelsen besluttet igen at fravige princippet
om P/L-fremskrivning og fastholde kontingenterne på uændret niveau for de følgende år.
Bestyrelsen foreslår også denne gang, at kontingenterne for de nuværende medlemsgrupper fastsættes på uændret niveau for ’20 og ’21, idet den fortsatte stigning i antallet af medlemmer giver økonomisk råderum ikke kun til at sikre uændret aktivitetsniveau ved uændret kontingent, men også til at øge aktivitetsniveauet, hvilket længe har været et ønske på
forskellige områder.
Under forudsætning af vedtagelse af vedtægtsændringsforslag vedrørende deling af kontingentgruppen ”Ordinære med-
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lemmer i erhverv, der er ejer eller medejer af en kiropraktisk klinik” i to kontingentgrupper, foreslår bestyrelsen, at kontingentet for medlemsgruppen ”Ordinære medlemmer i erhverv, der er ejer eller medejer af en kiropraktisk klinik uden for
overenskomsten om kiropraktik” (= ikke-ydere) nedsættes til 17.200 kr.
DKF har i dag 25 klinikker registreret uden ydernummer med ca. 30 ejere, der indtil nu har betalt 20.000 kr. i kontingent, så
den økonomiske effekt af en individuel nedsættelse på 2.800 kr. beløber sig til 84.000 kr. i kontingentindtægtsnedgang for
DKF, hvilket er så beskedent, at det kan indeholdes i den samlede kontingentindtægtsfremskrivning.
Samlet foreslår bestyrelsen, at kontingenterne for 2020 og 2021 fastsættes som følger:
• Ordinære medlemmer i erhverv, der er ejer eller medejer af en kiropraktisk klinik under overenskomsten om kiropraktik:
20.000,- kr.
• Ordinære medlemmer i erhverv, der er ejer eller medejer af en kiropraktisk klinik uden for overenskomsten om kiropraktik 17.200,- kr.
• Øvrige ordinære medlemmer i erhverv: 17.200,- kr.
• Ordinære medlemmer, der alene har ansættelse i det offentlige uden ledelsesbeføjelser [note 2]: 12.000,- kr.
• Ordinære medlemmer det 3. kandidatanciennitetsår: 12.900,-kr.
• Ordinære medlemmer det 2. kandidatanciennitetsår: 8.600,- kr.
• Ordinære medlemmer det 1. kandidatanciennitetsår: 4.300,- kr.
• Medlemmer, der gennemgår den supplerende praktiske uddannelse: 4.300,- kr.
• Arbejdsløse medlemmer: 1.600,- kr.
• Ansatte medlemmer midlertidigt ude af erhverv [note 3]: 1.600,- kr.
• Medlemmer i udlandet: 1.600,- kr.
• Passive medlemmer: 1.600,- kr.
• Pensionerede medlemmer: 500,- kr.
• Studentermedlemmer: 0 kr.
Noter fra §7 i vedtægterne
2 Ansættelser, der følger offentlige overenskomsters løn- og ansættelsesvilkår, sidestilles hermed.
3 Selvstændige kiropraktorer, der som følge af barselsorlov ikke er beskæftiget med kiropraktisk arbejde eller i væsentligt omfang varetager administrative funktioner, sidestilles hermed.

Hvis forslaget om vedtægtsændringerne vedrørende deling af kontingentgruppen ikke bliver vedtaget, foreslår bestyrelsen
fortsat, at kontingenterne for 2020 og 2021 fastsættes uændret for de nuværende medlemsgrupper.
Set i lyset af den beskedne kontingentindtægtseffekt af medlemsgruppevedtægtsændringsforslaget, fremlægger bestyrelsen uanset udfaldet vedlagte budgetter for henholdsvis 2019/2020 og 2020/2021 med følgende udgangspunkt:
• Indtægtsbudgettet er med indregning af ovenstående kontingenter samt indregnet effekten af fortsat flere medlemmer
i alt 11 mio. kr. i 2019/20 og 11,2 mio. kr. i 2020/21. Øvrige indtægtskilder er justeret lidt efter kendt niveau, mens de
finansielle indtægter er fastholdt uændret pga. den store usikkerhed ved denne post. De samlede indtægter forventes
således at være 11,5 mio. kr. i 19/20 og 11,7 mio. kr. i 20/21.
• I forhold til posten til gager mv. er der indarbejdet beslutning om at øge honorarer for bestyrelsen og rådsformanden på
i alt 205.000 (hvilket er uddybet nedenfor) i begge årene samt justeret op for at tage højde for almindelig P/L udvikling
samt øget aktivitet.
• I forhold til årsmøder er budgettet til generalforsamlingsåret 19/20 øget væsentligt efter kendt niveau fra 2017, mens
FK året 20/21 er fastsat på hidtidig budgetniveau.
• Øvrige udgiftsposter er der justeret ganske lidt i i forhold til det nuværende kendte niveau fra de sidste to regnskabsår
samt planlagte aktivitetsudvidelser, bl.a. i form af et psykologkriseberedskab til medlemmer, øget politisk synlighed,
masterclass for politiske aktive/interesserede medlemmer og øget analysekraft. Posten til internationale relationer er
justeret op i budgetår to, da WFC-kongressen afholdes i Tokyo.
• Budgetposten til ’Øvrige projekter’ er sat til en pulje på henholdsvis 340.000 kr. og 590.000 i de to budgetår. Denne budgetpost benyttes primært som reserve til øgede aktiviteter og særlige indsatser, der måtte opstå behov/mulighed for.
Samlet set giver det udgifter på 11,5 mio. kr. i 19/20 og 11,7 mio. kr. i 20/21, og dermed et årsresultat i balance i begge år
inden afskrivninger og evt. skat.
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I forhold til resultatet efter afskrivning er der afsat den forventede afskrivningseffekt af kendte investeringsprojekter, som
forudsættes finansieret af formuen. Ud over fortsat afskrivning af nye pc’er, er der budgetteret med 200.000 kr. til hardware indkøb (ny server og kopimaskine, hvor de nuværende begge er over ’udløbsdato’). Den årlige effekt på 135.000 kr.
svarer til forventet afskrivning af begge dele over tre år.
Samlet indeholder budgetforslagene efter afskrivninger og før evt. skat et resultat på -135.000 kr. i begge årene.
Bestyrelsens beslutning om øget honorering
Bestyrelsens samlede beslutning om honorarforøgelse er, at honoreringen ændres til 50.000 kr. for menige bestyrelsesmedlemmer, 100.000 kr. for næstformand og 400.000 kr. for formanden. Samtidig øges honoreringen af rådsformanden til
25.000 kr., hvilket alt i alt er kr. 205.000, der indgår i budgetforslaget.
Som baggrund har bestyrelsen siden sidste generalforsamling afdækket honorering af poster og projekter i DKF og i det følgende er der indsamlet og opstillet en oversigt over honorering af de forskellige politiske poster/projekter i DKF.
Indledningsvist skal det nævnes, at DKF almindeligvis ikke honorerer medlemmernes deltagelse i det politiske/faglige arbejde i større stil, ud over at refundere transportudgifter og betale bespisning i forbindelse med møder.
Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelse
Bestyrelsen varetager foreningens anliggender i perioden mellem GF og består jf. vedtægterne af syv medlemmer, valgt for
to år (alle på valg til hver ordinær GF).
Bestyrelsen honoreres med et årligt honorar, der har været uændret i en længere årrække og er:
Formand: 		
300.000 kr.
Næstformand: 		
50.000 kr.
Menigt bestyrelsesmedlem: 40.000 kr.
Honoreringen fastsættes af bestyrelsen selv og afholdes inden for DKF’s budget med pt. i alt 550.000 kr. Der er ikke sat et
”time”-krav i forhold til de faste honorarer.
Bestyrelsen modtager derudover ikke anden aflønning eller mødediæter, ej heller for tid gået med input til og møder i de
projekter, arbejdsgrupper, forhandlinger, medlemsmøder, udvalgsmøder rejser eller andre former for ’arbejde’, typisk inden
for de respektive ansvarsområder fordelt i bestyrelsen.
Ud over de faste ca. otte bestyrelsesmøder i hverdagene og to fredag-lørdagsseminarer er der ”mødepligt” for alle bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med:
• Årsmøder (to dages generalforsamling og tre dages Faglig Kongres)
• KKF Roadshow/medlemsmøder (Fem møder pr. år for formand og bestyrelsesansvarlige for ’væsentlige emner på dagsordenen’, øvrige i egen kreds)
• To-tre topmødedage (kun de år, hvor der er noget særligt)
Herudover er der stor forskel på ’arbejdsindsatsen’ alt afhængig af, hvad de enkelte bestyrelsesmedlemmer har sagt ja til/
er blevet pålagt at deltage i. Af store ”projekter” kan nævnes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udvikling af målprogrammer (ca. hvert femte år med aktiviteter i ca. halvandet år)
Forhandling af praksisoverenskomst (hvert tredje år med aktiviteter i ca. et år)
Kommunikation (kampagne/hjemmeside/Folkemøde mv.)
Lobby- og netværksaktiviteter
Internationalt arbejde
GDPR-proceshjælp over for klinikkerne
Vedtægtsarbejdsgruppe
KKF/SU-formandsmøder og udvalgsmøder
Sundhedsforsikrings-(medlems)møder
Kliniske vejledninger/retningslinjer/kvalitetsarbejde mv.
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Hvis bestyrelsesmedlemmer indgår i projekter/undervisning, hvor der aflønnes (se nedenfor), modtages dette på lige fod
med øvrige medlemmer ud over honoreringen.
Dansk Kiropraktor Råd
Rådet vejleder medlemmer i klagesager, påser ”kollegial adfærd” samt skønner grundlag for at værne medlemmer mod offentlige injurier mv. (§14+15+16), og består af syv medlemmer, valgt for to år (alle på valg til hver ordinær GF).
Formanden honoreres årligt med 20.000 kr., og øvrige modtager ikke honorar. Der er ikke sat et ”time”-krav i forhold til det
faste formandshonorar.
Honoreringen fastsættes af bestyrelsen og afholdes inden for DKF’s budget.
KKF/SU
Foreningens medlemmer er samtidig medlem af den kreds (KKF der følger regionsgrænserne), hvor de bor (eller arbejder)
(§3), der ledes af en bestyrelse på tre-fem medlemmer, valgt for to år (alle på valg til hver ordinær kreds-GF). Endvidere udpeges tre medlemmer til det overenskomstregulerede samarbejdsudvalg (SU).
Den nuværende praksis for honorering i de enkelte kredse varierer, men alle kredse honorerer og/eller giver forskellige
kompensationsbeløb til KKF/SU formænd.
Honoreringen indgår i kredsenes egne regnskaber, og fastsættes jf. §3, stk. 7 i DKF’s love af kredsforeningsbestyrelserne
selv som en del af de budgetforslag, som danner baggrund for DKF’s fastsættelse af kredsforeningsbidraget.
Udvalg
Der er nedsat tre repræsentative udvalg under bestyrelsen for henholdsvis klinikejere, ansatte i privat praksis og offentligt ansatte. Der afholdes i henhold til kommissorierne vejledende afstemning til de tre-fem udvalgspladser blandt de omfattede
medlemmer hvert andet år. Udvalgsmedlemmerne modtager ikke honorar.
Herudover er der nedsat forskelige faste/ad hoc-udvalg (pt. et kvalitetsudvalg, et uddannelsesudvalg og et social udvalg (uden
valg) under bestyrelsen. Der udbetales ikke honorar for deltagelse i udvalgene.
Turnusudvalget er nedsat i henhold til turnusbekendtgørelsen og udpegning af medlemmer sker selvsupplerende. Medlemmerne modtager følgende honorering: 9.000 kr. til formanden og 4.000 kr. til øvrige medlemmer.
Hertil kommer aflønning i forbindelse med deltagelse i turnusmøder, enten som underviser eller kursusansvarlig.
Honoreringen og de øvrige udgifter til turnusprogrammet fastsættes af Kiropraktorfonden, og afholdes som en del af de
samlede turnusudgifter inden for fondens budget.
Øvrige poster/projekter
Der er en række poster/projekter, hvor der finder aflønning af deltagende medlemmer sted, typisk afholdt af ”projektejerne”
og ikke inden for DKF’s budget. Det er fx DKF’s stand på Lægedage, gadeeventet RygFessor m.v.
I forbindelse med undervisning på Faglig Kongres, NIKKB-kurser og faglige roadshows aflønner NIKKB med udgangspunkt i
den offentlige overenskomsts undervisningssatser. Udgifterne afholdes af NIKKB.
Derudover sidder der kiropraktorer i offentlige nævn/instanser (Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Det Rådgivende
Praksisudvalg, Patienterstatningen, Styrelsen for Patientklager og Ankenævnet for Patienterstatning), og der er kiropraktorer, der har hverv eller sidder i officielle arbejdsgrupper (surveyere i IKAS, kliniske arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen
m.v.). Her er der tale om stillinger, der slås op (enkelte hvor DKF udpeger), og der aflønnes efter de enkelte steders satser/
takster/lønninger. Aflønningen sker direkte fra de ansættende myndigheder.
Enkelte regioner har ansat praksiskonsulenter, der aflønnes i henhold til relevant offentlig overenskomst. Aflønningen sker
direkte fra regionen.
Arbejdet videre med bestyrelsens honorering
I forlængelse af afdækningen besluttede bestyrelsen, at der i første omgang alene skulle arbejdes videre med honoreringen
af bestyrelsesarbejdet og rådsformandshvervet.
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Historisk er udviklingen i bestyrelseshonorarerne vist i nedenstående tabel baseret på årsregnskaberne for DKF:
Regnskab
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09 til 18/19

Formand
255.344
258.584
264.031
269.961
283.048
275.000
327.875
300.000

Bestyrelse i øvrigt
0
0
0
0
130.000
130.000
250.000
250.000

I regnskabsperioderne 01/02 til 05/06 er beløbene for formandshonoraret reguleret årligt, idet formandshonoraret fulgte
en ”turnus-lønprofil” inkl. de reguleringer, som den gav.
I 2007 tyder beløbet på, at der er truffet en beslutning om at fastsætte det på et rundt beløb, og formandshonoraret er
senest reguleret i 2008, hvor det steg fra 275.000 til 300.000 (de 27.875 må være en efterregulering pga. kvartalsregnskabet). De næste 10 år er beløbet fastholdt uændret.
Honorering af øvrige bestyrelsesmedlemmer er indført i 2006 og beløbet blev næsten fordoblet fra 2007 til 2008 til det nuværende niveau, der ligeledes heller ikke er reguleret de sidste 10 år.
Hvis der regnes på, hvad honoraret i 2019 ville have været, hvis der var reguleret med årligt 2 procent i gennemsnit, ville
formandshonoraret være på 373.012 kr., næstformandshonoraret 62.169 kr. og menige bestyrelseshonorarer på 49.735 kr.
Rådsformandsposten ville have været på 24.380 kr. Det er samlet set en forøgelse på i omegnen af 140.000 kr.
I starten af 2019 inddrog bestyrelsen KKF/SU-formandskredsen, udvalgene for klinikejere, ansatte og offentligt ansatte. På
baggrund af tilbagemeldingerne herfra har bestyrelsen besluttet at sætte formandshonoraret op, øge næstformandshonoraret væsentligt og justere de øvrige medlemmers samt rådsformandens honorering for at følge med pris- og lønudviklingen (P/L).
Baggrunden for, at honoraret til formand/næstformand er øget mere end P/L, er ud fra den historiske udvikling i arbejdsmængden i takt med, at foreningen har prioriteret at være ’mere i spil’ samt inddrage næstformanden mere, ikke mindst i
form af et ’formandskab’ for at øge den politiske slagkraft. DKF optræder således på langt flere politiske scener bl.a. Folkemødet, Danske Regioners generalforsamling/konferencer, AC-samarbejdet og den internationale scene.
Som nævnt indledningsvis er bestyrelsens samlede beslutning, at honorarerne fra næste budgetår øges fra 40.000 til
50.000 kr. for menige medlemmer, fra 50.000 til 100.000 kr. for næstformand og fra 300.000 til 400.000 kr. for formanden.
Samtidig øges honoreringen af rådsformanden fra 20.000 kr. til 25.000 kr. Alt i alt er den samlede effekt på 205.000 kr., der
indgår i budgetforslaget.
Fremover har bestyrelsen endvidere besluttet løbende at foretage en indeksregulering og foretage en niveauevaluering op
til hver kontingentfastsættelse/budgetlægning.
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Forslag budget 1.10.2019 - 30.9.2020 og 1.10.2020 - 30.9.2021
		
		

Budget
2018/2019

Regnskab
2018/2019

Forslag til budget
2019/2020

Forslag til budget
2020/2021

INDTÆGTER
Kontingenter		
Finansielle indtægter		
Div indtægter (Adm. Bidrag mv.)

10.300.000
200.000
220.000

10.795.241
130.900
287.301

11.000.000
200.000
300.000

11.200.000
200.000
300.000

Indtægter i alt		

10.720.000

11.213.442

11.500.000

11.700.000

6.500.000
1.650.000
450.000
700.000
600.000
800.000

6.600.000
1.700.000
450.000
700.000
600.000
500.000

300.000
160.000
340.000

400.000
160.000
590.000

UDGIFTER
Gager mv.		
6.200.000
5.965.267
Administrationsomkostninger
1.500.000
1.561.422
Lokaleomkostninger		
450.000
429.473
Kommunikation og information
700.000
895.334
Kiropraktorkredsforeningerne
600.000
671.528
Generalforsamling/Faglig kongres
500.000
361.000
Kiropraktorpriser			 69.640
Internationale relationer		
300.000
372.332
Kontingenter		
160.000
163.857
Øvrige projekter		
310.000
372.613
Udgifter i alt		

10.720.000

10.862.466

11.500.000

11.700.000

0

350.976

0

0

270.000

94.057

135.000

135.000

0

0

0

0

-270.000

256.919

-135.000

-135.000

Resultat før afskrivninger og skat
Afskrivninger		

Skat		
Resultat efter afskrivninger og skat
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9. Valg
Det fremgår af DKF’s love, at henholdsvis den afgående bestyrelse og det afgående råd er forpligtet til at stille forslag til
en henholdsvis en ny fuldtallig bestyrelse og et nyt fuldtalligt råd. Kandidatlisterne blev offentliggjort den 4. oktober 2019
inden for fristen på fire uger før generalforsamlingen. Medlemmer, der ønsker at stille op til bestyrelsen og/eller rådet, skal
i henhold til lovene melde deres kandidatur til sekretariatet senest 14 dage før generalforsamlingen, og ved fristens udløb
den 26. oktober 2019 er der ikke anmeldt øvrige kandidater.
DKF’s bestyrelse

FORMAND

Lone Kousgaard
Jørgensen
(genvalg)

NÆSTFORMAND

Michael
Christensen
(genvalg)

Anders
Jørgensen
(genvalg)

Christina
Nielsen
(genvalg)

Janni Bang
Brodersen
(genvalg)

Tue Secher
Jensen
(genvalg)

Kenneth
Ramsby
(genvalg)

John Petri
Petersen
(genvalg)

Pernille
Popp
(genvalg)

Jacob Toft
Vestergaard
(genvalg)

Dansk Kiropraktor Råd

FORMAND

Anders
Tromholt
(genvalg)

Nis
Alnor
(genvalg)

SUPPLEANT

Frank Føns
Jensen
(genvalg)

SUPPLEANT

Susanne
Brogaard Krogh
(genvalg)

Derudover skal generalforsamlingen i henhold til DKF’s love også vælge en intern kritisk revisor og suppleant.
De to nuværende har meddelt, at de begge genopstiller. Øvrige kandidater kan melde sig på dagen.
Intern kritisk revisor
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Gunvor 
Jørnsgård
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10. Næste mødested
DKF holder årsmøde med generalforsamling i ulige år. I de lige år er der Faglig Kongres – kiropraktorernes efteruddannelsesmesse. I 2020 holdes Faglig Kongres i Odense fra torsdag den 12. til lørdag den 14. november. I 2021 afholdes næste
ordinære generalforsamling i Region Sjælland.

11. Eventuelt
Under ’Eventuelt’ kan alt vedrørende foreningens forhold diskuteres, men jævnfør DKF’s vedtægter kan intet, som er bindende for foreningen, besluttes her.

TAK FOR I DAG OG PÅ GENSYN
Festen starter kl. 19 i Fængslet
DANSK KIROPRAKTOR FORENING · GENERALFORSAMLING 2019
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   DKF ÅRSMØDE
TORSDAG 7. NOVEMBER

2019

#KIROKONGRES

FAGDAG

8.30 Registrering
10.00 Systematisk efteruddannelse fra NIKKB – inkl. frokost

Håndtering af
cervical radikulopati

Why x-rays are still
important – or?

Professor, kiropraktor David Byfield,
University of South Wales, ph.d.,
kiropraktor Henrik Hein Lauridsen,
Syddansk Universitet, og fysioterapeut
Bibi Dige Heiberg, Syddansk Universitet.

Kiropraktor Sarah Dion,
specialist i billeddiagnostik (DACBR),
Institut Franco-Européen de Chiropraxie.

Treating people
with pain – part I
Professor i sundhedspsykologi
Tamar Pincus,
University
College London.

18.00 Middag for kursister og tilstødende deltagere
20.00 Torsdagsbar
FREDAG 8. NOVEMBER

MEDLEMSDAG

NIKKB-kursus
om røntgen
for sidsteårsstuderende

7.30 Registrering
9.30 Velkomst og rammesætning

Kerneværdier og kommunikation

Rådgiver Sagar Constantin indleder medlemsdagen med et inspirerende oplæg.

12.30 Frokost
13.30 Workshops

Årsmøde for studentermedlemmer

Organiser
fremtidens
klinik effektivt

Innovatør Martin Grønbæk,
HK Lab, stiller skarpt på
opgaver og kompetencekrav
i fremtidens klinik.

Sådan
aflæser du
kropssprog

Ekspert i kropssprog og
konfliktløsning Michael
Sjøberg underviser i nonverbal kommunikation.

Sådan skaber
du en stressfri hverdag

HR-specialist Mette Bugge,
mbm group, lærer dig at styrke
arbejdsglæden hos dig selv,
kolleger eller ansatte.

Det optimale
tværfaglige
samarbejde

Rådgiver Sagar Constantin
og klinikere fra sekundærog primærpraksis deler viden,
erfaringer og gode råd.

18.00 Spis & mingl

Network med kolleger og udvalgsmedlemmer, der som dig er enten klinikejer, privatansat
eller offentligt ansat. Er du nyuddannet, kan du møde andre nyuddannede.
Klinikker, der søger turnuskandidat, kan speeddate studerende.

Mød kiropraktorer fra
klinikker, der søger
turnuskandidat.

19.30 Debat: Brugerbetalingen - er den kommet for at blive?

• Professor Jakob Kjellberg fra VIVE - Det nationale Forsknings- og
Analysecenter for Velfærd indleder med et oplæg. Efterfølgende
diskuterer han, eksperter og meningsdannere det spændende emne.

21.00 Hygge og natmad
LØRDAG 9. NOVEMBER

Bus kører studerende til hytte

GENERALFORSAMLING

Bus kommer med studerende
9.00 Registrering
10.00 DKF’s Årsmøde 2019– åben del generalforsamling	
• Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation
• Annette Roed, formand for Kiropraktorfonden og Videncentret NIKKB
• Line Press Sørensen, formand for Dansk Selskab for Kiropraktik
• Specialeprisen og Årets Kiropraktor
• Surprise
• Nye kiropraktorer aflægger Kiropraktorløfte

12.00 Frokost
Frokost
13.00 DKF’s generalforsamling 2019	
• Åbning • Valg af dirigent
• Formandens mundtlige beretning
• Bestyrelsens skriftlige beretning
• Dansk Kiropraktor Råds beretning
• Ændringer af love
• Regnskab
• Kontingent og budget
• Valg
• Næste mødested
• Eventuelt

19.00 Årsfest 2019 i Fængslet
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