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Kapitel 1, Navn og formål
§ 1, Foreningens navn
Foreningens navn er Tandlægeforeningen (TF).
§ 2, Formål
Stk. 1. TF’s formål er at samle tandlæger og varetage tandlægernes fælles interesser og
herunder at virke til fremme af sundheden og tandplejen i Danmark.
Stk. 2. TF varetager medlemmernes økonomiske og faglige interesser. TF repræsenterer
herunder medlemmerne ved kollektive forhandlinger og bistår det enkelte medlem vedrørende ansættelses- og arbejdsvilkår.
Stk. 3. Medlemmerne overdrager en ikke-eksklusiv ret til Tandlægeforeningen til kollektiv
forvaltning af ophavsret i Copydan og andre kollektive forvaltningsorganer.
Tandlægeforeningen kan videregive mandatet til de relevante forvaltningsorganer eventuelt via Akademikerne.

Kapitel 2, Medlemskab, kontingent og efteruddannelse
§ 3, Ordinært medlemskab
Stk. 1. Ret til at blive optaget som ordinært medlem har enhver, der har bestået dansk
tandlægeeksamen.
Stk. 2. Personer, der har bestået udenlandsk tandlægeeksamen, og som opnår dansk autorisation eller midlertidig tilladelse fra Sundhedsstyrelsen til at udøve tandlægevirksomhed
her i landet, kan efter skriftlig ansøgning til Hovedbestyrelsen optages som ordinære medlemmer.
stk. 3. Indmeldelse i Tandlægeforeningen indebærer, at Tandlægeforeningen videregiver
og/eller overlader de nødvendige personoplysninger om medlemmet, herunder i form af
medlemslister, til:



Tandlægernes Tryghedsordninger for så vidt angår klinikejere



Regionsforeningerne
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Stk. 4. Tandlægeforeningen kan til enhver tid overlade sags- og personoplysninger i alle
typer medlemssager, hvor Tandlægernes Tryghedsordninger varetager administrationen af
Tandlægeforeningens Praksisforsikring.

Stk. 5. TF’s generalforsamling vedtager et kontingentregulativ indeholdende de nærmere
vilkår for medlemskabet for TF’s medlemsgrupper samt de nærmere kriterier for fastsættelse af kontingentet.
§ 4, Passivt medlemskab
Stk. 1. Medlemmer, der som følge af uarbejdsdygtighed, ophold i udlandet, nedsat arbejdstid m.v. ønsker at opnå passivt medlemskab, kan skriftligt ansøge Hovedbestyrelsen herom. De nærmere regler om og konsekvenser for medlemskabet fastsættes i kontingentregulativet.
§ 5, Studentermedlemmer
Stk. 1. Tandlægestuderende i Danmark har ret til at blive optaget som studentermedlemmer i den region, hvor deres studium er beliggende. Medlemsåret regnes fra 1. oktober til
30. september.
Stk. 2. Sidestillet hermed er tandlæger med udenlandsk autorisation, der søger autorisation som dansk tandlæge.
§ 6, Æresmedlemmer
Stk. 1. En enig Hovedbestyrelse kan tildele æresmedlemskaber. Tildelingen finder sted på
TF’s ordinære generalforsamling eller ved en anden passende lejlighed.
§ 7, Etablering af medlemskab
Stk. 1. De nærmere retningslinjer for oprettelse af medlemskab fastlægges af Hovedbestyrelsen.
Stk. 2. Det påhviler ethvert medlem omgående at give TF's sekretariat skriftlig meddelelse
om enhver ændring af den pågældendes navn, beskæftigelsesform og -omfang samt erhvervsadresse, bopæl, telefonnumre, e-mailadresser m.v.
§ 8, Udmeldelse
Stk. 1. Udmeldelse af foreningen skal ske ved skriftlig meddelelse til TF's sekretariat med
mindst 3 måneders varsel til udløbet af et kvartal.
Stk. 2. For studentermedlemmer gælder dog, at udmeldelse af TF kun kan ske pr. 1. oktober og skal være meddelt TF's sekretariat inden 10. september samme år.
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Stk. 3. Under en konflikt mellem foreningen og dennes aftale- og/eller overenskomstmodparter, kan intet medlem udmelde sig af foreningen.
§ 9, Ophævelse af medlemskab
Stk. 1. Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem på grund af restance med betaling af
kontingent, når restancen forgæves er søgt inddrevet. Hovedbestyrelsen kan tillige ekskludere et medlem, der undlader tegning af obligatoriske forsikringsordninger eller er i restance med betalingen til obligatoriske forsikringsordninger, når restancen forgæves er
søgt inddrevet.
Stk. 2. Efter indhentet udtalelse fra vedkommende regionsforening kan Hovedbestyrelsen
endvidere ekskludere et medlem, der
a.
b.
c.
d.
e.

i henhold til autorisationsloven fratages eller fraskriver sig sin autorisation som
tandlæge,
groft eller gentagne gange overtræder foreningens eller vedkommende regionsforeningsvedtægter eller de etiske og kollegiale regler,
foretager handlinger, som strider mod god tandlægeetik, eller skader standens
anseelse,
tager ansættelse eller fortsætter sit arbejde i en af TF blokeret stilling,
ikke inden for fristen efterkommer en kendelse, som er afsagt af TF’s Kollegiale
Voldgiftsret.

Stk. 3. Ethvert medlem af foreningen, der i ind- eller udland har udøvet eller medvirket til
tortur efter FN's definitioner, bliver øjeblikkeligt ekskluderet af foreningen.
Stk. 4. Tilsidesættelse af indberetningspligt, i henhold til § 43, kan sanktioneres med eksklusion.
Stk. 5. Hovedbestyrelsens afgørelse kan af den ekskluderede indbringes for voldgiftsretten,
jf. § 42, stk. 2.
§ 10, Genoptagelse som medlem.
Stk. 1. Hovedbestyrelsen kan genoptage et tidligere medlem, som skriftligt anmoder herom. Hovedbestyrelsen indhenter i den forbindelse udtalelse fra den regionsforening/de
regionsforeninger, inden for hvis område den pågældende ved medlemskabets ophør
udøvede og efter ophøret har udøvet tandlægevirksomhed.
Stk. 2. Genoptagelse forudsætter betaling af eventuelle restancer fra det tidligere medlemskab.
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Stk. 3. Genoptagelse efter eksklusion, der ikke er begrundet i kontingentrestance, kan kun
undtagelsesvis finde sted og er i så fald betinget af betaling af et genindmeldelsesgebyr på
5.000 kr. samt betaling af eventuelt ikendte bodsbeløb og voldgiftsrettens omkostninger.
Stk. 4. Når omstændighederne taler herfor, kan Hovedbestyrelsen dispensere helt eller
delvis fra bestemmelserne i stk. 2.
Stk. 5. Nægtes genoptagelse, kan den pågældende indbringe Hovedbestyrelsens afgørelse
for voldgiftsretten, jf. § 42, stk. 2.
§ 11, Generelle kontingentregler
Stk. 1. Kontingenter til TF fastsættes af TF’s ordinære generalforsamling for de kommende
2 kalenderår.
Stk. 2. Ud over kontingentet til TF betales til regionsforeningen et kontingent, der fastsættes på regionens ordinære generalforsamling. Medlemmer uden regionstilhørsforhold betaler intet regionskontingent.
§ 12, Dokumenteret efteruddannelse
Stk. 1. Alle TF’s erhvervsaktive medlemmer skal inden for perioder på 2 år have gennemgået mindst 50 timers efteruddannelse, svarende til gennemsnitligt 25 timers efteruddannelse årligt.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen udarbejder nærmere regler om godkendelse af efteruddannelsesaktiviteterne og bestemmelser om indberetning af og opfølgning på gennemført uddannelse.

Kapitel 3, TF’s struktur
§ 13, Overordnet struktur
TF er en landsorganisation, der organisatorisk består af et repræsentantskab, Hovedbestyrelsen, 5 Regionsforeninger, tandlægeforeningerne på Færøerne og i Grønland, Forhandlingsudvalg og øvrige udvalg.
§ 14, Generalforsamlingen
Stk. 1. TF’s øverste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2. Ethvert medlem af TF er berettiget til at møde på generalforsamlingen, tage ordet
der og stille forslag og ændringsforslag.
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Stk. 3. Foreningens generalforsamlinger er ikke offentlige. Kun Hovedbestyrelsen er berettiget til at give pressen meddelelse om, hvad der er passeret på generalforsamlingen.
§ 15, Ordinær generalforsamling
Stk. 1. Foreningen afholder ordinær generalforsamling på en lørdag i november måned i
lige år.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen og Forhandlingsudvalgene udarbejder årsberetninger for de 2
forudgående års periode 1. juli - 30. juni. Hovedbestyrelsen kan pålægge andre udvalg at
udarbejde årsberetninger.
Stk. 3. Årsrapporter for TF, herunder TF’s helhedsregnskaber for de nærmest 2 forudgående regnskabsår, Hovedbestyrelsens forslag til budget for de kommende 2 år samt eventuelle forslag til vedtægtsændringer udsendes til medlemmerne pr. e-mail med link til TDLNET senest 8 uger før den ordinære generalforsamling. Hovedbestyrelsens årsberetning og
øvrige årsberetninger bringes på TDLNET senest på samme tidspunkt.
Stk. 4. Indkaldelse indeholdende dagsorden med tilhørende bemærkninger, noter og eventuelle bilag udsendes til medlemmerne pr. e-mail med link til TDLNET, hvor materialet offentliggøres, senest 3 uger før generalforsamlingen.
Stk. 5. På den ordinære generalforsamling behandles bl.a. følgende emner:
















Formandens mundtlige beretning, Hovedbestyrelsens årsberetninger og årsberetninger fra udvalg.
Særlige emner.
Forslag til ændringer i TF's vedtægter og andre ændringsforslag.
Forslag til ændringer i Regionsforeningernes vedtægter og tillæg til de kollegiale regler.
Regnskabsaflæggelse og revisionsberetning for de nærmest 2 forudgående regnskabsår.
Forelæggelse af budget for de kommende 2 regnskabsår, herunder fastsættelse af
medlemskontingenter, vederlag, godtgørelser m.v., samt aktivitetsbudget for de efterfølgende 2 regnskabsår.
Generalforsamling i Tandlægernes Tryghedsordninger.
Valg af formand og øvrige medlemmer af Hovedbestyrelsen.
Valg til diverse tillidsposter og udvalg m.m.
Valg af revisionsfirma.
Valg af 2 fagpolitiske revisorer og 2 revisorsuppleanter blandt TF's medlemmer
Orientering om valg af medlemmer til forhandlingsudvalgene.
Vedtagelse af, hvornår og hvor i landet TF’s næste ordinære generalforsamling skal
afholdes.
Eventuelt.
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Stk. 6. I ulige år afholdes i november måned fagpolitisk temamøde for repræsentantskabet
og foreningens medlemmer

§ 16, Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når Hovedbestyrelsen bestemmer det,
eller mindst 1/3 af de valgte repræsentanter eller 15 % af medlemmerne forlanger det med
angivelse af dagsorden. En ekstraordinær generalforsamling afholdes ved fysisk fremmøde, men kan på forslagsstillernes begæring afholdes elektronisk, såfremt Hovedbestyrelsen
tiltræder begæringen herom.
Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker pr. e-mail med link til TDLNET,
hvor indkaldelsen offentliggøres, med mindst 14 dages varsel. Er den ekstraordinære generalforsamling forlangt af repræsentanterne eller af medlemmerne, skal indkaldelsen udsendes pr. e-mail med link til TDLNET inden 14 dage efter begæringens fremsættelse og
med et varsel på 2 – 4 uger. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med tilhørende bemærkninger, noter og eventuelle bilag.
Stk. 3. Afholdes der elektronisk generalforsamling, drager Hovedbestyrelsen omsorg for, at
den afvikles på betryggende vis. Afstemningen skal følge de retningslinjer for elektronisk
afstemning, som TF selv følger og behøver således ikke identificerbare underskrifter eller
digital signatur.
Afholdelsen af den elektroniske afstemning skal foregå med samme frister som i stk. 2 og
4. Samtidig skal temaet og baggrunden for afstemningen tilsendes repræsentantskabet
med et relevant materiale, så beslutningen kan træffes på et oplyst grundlag.
Stk. 4. Hovedbestyrelsen kan under påtrængende omstændigheder undtagelsesvis forkorte
det i stk. 2. omtalte 14-dages varsel til 5 dage
Stk. 5. Såfremt 65 medlemmer anmoder HB om at medvirke til indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, skal HB herefter bistå forslagsstillerne med at udsende skriftligt
materiale til medlemmerne for at få afklaret, om 15 % af medlemmerne ønsker en ekstraordinær generalforsamling.
§ 17, Afstemninger på TF’s generalforsamlinger
Stk. 1. Stemmeret på TF´s ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger har kun de i §
19 omtalte repræsentanter eller stedfortrædende suppleanter. En repræsentant, som også
er medlem af Hovedbestyrelsen, er tillige stemmeberettiget. Andre end ovennævnte
fremmødte har ikke stemmeret på TF´s generalforsamlinger.
Stk. 2. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke ske.
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Stk. 3. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, bortset fra de i § 20 stk. 2, samt §
54, stk. 4, og § 56, stk. 1 omhandlede, hvortil der kræves kvalificeret majoritet,.
Afgives lige mange stemmer for og imod et forslag, betragtes det som faldet.
Stk. 4. Indtræder stemmelighed ved valg, foretages ny afstemning. Giver denne samme
resultat, træffes afgørelsen ved lodtrækning.
Stk. 5. Elektroniske afstemninger skal om muligt altid finde sted.
Stk. 6. Generalforsamlingen kan nedsætte udvalg til rådgivning for Hovedbestyrelsen
Stk. 7. Generalforsamlingen kan beslutte at sende principielle spørgsmål til urafstemning
blandt medlemmerne.
§ 18, Registrering af repræsentanter (suppleanter) og valg af dirigent
Stk. 1. Før generalforsamlingen foretager TF’s sekretariat registrering af repræsentanternes
fremmøde, samt hvilke suppleanter, der er mødt i stedet for repræsentanter. Hverken repræsentanter eller suppleanter kan under generalforsamlingen afløses af andre.
Stk. 2. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent og kan vælge flere dirigenter til at lede
generalforsamlingen efter tur.
§ 19, Repræsentantskabet
Stk. 1. Repræsentantskabet består af de ordinære repræsentanter, der vælges af regionerne, jf. stk. 2 og § 24, stk. 1, samt 2 studenterrepræsentanter, der vælges af de odontologiske foreninger på Tandlægeskolen på hhv. Aarhus og Københavns Universitet, jf. § 5.
Stk. 2. Regionen udpeger et antal repræsentanter svarende til antallet af stemmeberettigede medlemmer i regionen divideret med 60 og rundet op ved en decimal større end 0,5.
Hvis repræsentantskabet består af et lige antal repræsentanter, tildeles den region, som
har den højeste decimal under 0,5, en ekstra repræsentant.
Stk. 3. Hver region skal tillige vælge et passende antal suppleanter.
Stk. 4. Herudover udpeger tandlægeforeningerne på Færøerne og i Grønland hver et medlem til repræsentantskabet.

§ 20, Hovedbestyrelsens sammensætning og valg
Stk. 1. Foreningen ledes af en Hovedbestyrelse (HB) på op til 8 medlemmer, herunder en
formand, valgt på TF’s generalforsamling.
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Stk. 2. Formanden for TF vælges særskilt på generalforsamlingen. Forslag til valget kan
fremsættes skriftligt af mindst 8 repræsentanter som stillere.
Til valg af formand kræves over 2/3 af de afgivne stemmer. I mangel af den fornødne kvalificerede majoritet foretages indtil 2 omvalg, hvorved nye formandskandidater kan opstilles.
Er der herefter fortsat ikke opnået kvalificeret majoritet, skal valget afgøres endeligt ved
urafstemning blandt TF's stemmeberettigede medlemmer, jf. § 37.
Stk. 3. De øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen, idet det skal
sikres, at alle tre segmenter (privat ansatte, offentligt ansatte og klinikejere) bliver repræsenteret i Hovedbestyrelsen med mindst 1 medlem.
stk. 4. Et hovedbestyrelsesmedlem, der ændrer hovedbeskæftigelsesområde, skal på førstkommende ordinære generalforsamling nedlægge sit mandat.
Stk. 5. Valget af formand og øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer gælder normalt for 2 år
med mulighed for to genvalg. Ingen kan være medlem af Hovedbestyrelsen længere end 6
år i træk. Dog kan den, der - efter at have været medlem af Hovedbestyrelsen i indtil 6 år - i
umiddelbar fortsættelse deraf bliver valgt til formand, fungere som sådan i indtil 6 år. Den,
der har fungeret som formand i indtil 6 år, kan i umiddelbar fortsættelse deraf vælges som
medlem af Hovedbestyrelsen for indtil 2 år, uanset om den pågældende har været medlem
af Hovedbestyrelsen umiddelbart forud for formandshvervet eller ej. Endvidere kan generalforsamlingen, når ganske særlige forhold taler derfor, genvælge et hovedbestyrelsesmedlem for yderligere 2 år, uanset at medlemmets funktionstid derved vil overstige 6 år i
sammenhæng.
Stk. 6. Generalforsamlingen kan til enhver tid fratage Hovedbestyrelsen dens mandater,
uanset at dens medlemmers funktionstid ikke er udløbet. Forslag herom kan fremsættes af
enhver repræsentant på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og uden for
dagsordenen. Generalforsamlingen skal, dersom mandatfratagelse vedtages, umiddelbart
derefter vælge en ny Hovedbestyrelse, medmindre valget må henskydes til direkte medlemsafstemning i henhold til § 37. Valget gælder for den funktionstid, de afgåede hovedbestyrelsesmedlemmer endnu havde tilbage, men medregnes ikke i de i stk. 5 fastsatte valgperioder.
Stk. 7. Udtræder et medlem af Hovedbestyrelsen eller får medlemmet varigt forfald, foretages suppleringsvalg på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling
for den resterende del af det afgåede medlems valgperiode og medregnes ikke i de i stk. 3
fastsatte valgperioder.
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Stk. 8. Hvervene som formand for en regionsforening, for et af TF´s faste udvalg, forhandlingsleder i KEU, eller som medlem af Hovedbestyrelsen kan ikke forenes længere end til
den førstkommende mulighed for valg til den post, man ikke ønsker at beholde.

§ 21, Hovedbestyrelsens konstituering – udpegning af Forretningsudvalg
Stk. 1. Hovedbestyrelsen afholder konstituerende møde umiddelbart efter den ordinære
generalforsamlings afslutning, alternativt så snart resultatet af urafstemning i henhold til §
37 foreligger.
Stk. 2. Hovedbestyrelsens menige medlemmer udpeger hvert år i november måned af deres midte to næstformænd, der sammen med formanden udgør forretningsudvalget, der
har til opgave at varetage den løbende, fagpolitiske ledelse af foreningen. Formanden er
tillige formand for Forretningsudvalget.
Ved udpegningen påser Hovedbestyrelsen, at begge sektorer (offentlig og privat) er repræsenteret i forretningsudvalget. I tilfælde af en næstformands varige forfald, udpeges dennes afløser efter samme kriterier.

§ 22, Hovedbestyrelsens og Forretningsudvalgets arbejde
Stk. 1. Hovedbestyrelsen indkaldes pr. e-mail til møde efter formandens nærmere bestemmelse med mindst 5 dages varsel. I særligt påtrængende tilfælde kan indkaldelse ske
med kortere varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Indkaldelse skal i øvrigt ske,
når Hovedbestyrelsens flertal forlanger det og skriftligt eller pr. e-mail begrunder det overfor formanden. I så fald skal møde afholdes den dag, som fremgår af henvendelsen eller
senest 14 dage efter, at henvendelsen er modtaget.
Stk. 2. Formanden leder Hovedbestyrelsens møder. I tilfælde af formandens fravær afgør
den tilstedeværende del af Hovedbestyrelsen, hvem af næstformændene, der skal fungere
som mødeleder.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når samtlige dens medlemmer er indkaldt
og mindst 4 af dens medlemmer er til stede.
Stk. 4. Ved afstemninger træffes afgørelsen ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne
lige, er formandens stemme udslagsgivende, i dennes fravær den mødeledende næstformands stemme.
Stk. 5. Veto imod beslutninger af væsentlig betydning for et interesseområde eller en medlemsgruppe kan nedlægges af mindst 3 hovedbestyrelsesmedlemmer. Veto kan dog ikke
nedlægges mod gennemførelse af beslutninger truffet af generalforsamlingen eller afgjort
ved urafstemning blandt de berørte medlemmer. Ethvert veto kan af Hovedbestyrelsens
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flertal indbringes for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling til endelig afgørelse.
Stk. 6. Mindst 4 medlemmer af Hovedbestyrelsen kan beslutte, at et emne af standspolitisk
interesse skal afgøres endeligt ved urafstemning blandt TF's ordinære medlemmer, jf. § 36.
Stk. 7. Hovedbestyrelsen ansætter foreningens direktør. Hovedbestyrelsen udarbejder en
instruks vedrørende direktørens arbejdsopgaver og kompetencer.
Stk. 8. Det påhviler Hovedbestyrelsen at underrette vedkommende Regionsbestyrelse om
enhver afgørelse, den træffer i sager, der direkte angår regionsforeningen eller de til regionen hørende medlemmer.
Stk. 9. De nærmere regler for Hovedbestyrelsens og Forretningsudvalgets virksomhed fastsættes i en fælles forretningsorden, som er gældende ved underskrift af Hovedbestyrelsens medlemmer.

§ 23 Regioner - struktur og tilhørsforhold
Stk. 1. TF består af 5 regionsforeninger:
- Region 1: Region Hovedstaden
- Region 2: Region Sjælland
- Region 3: Region Syddanmark
- Region 4: Region Midtjylland
- Region 5: Region Nordjylland
samt Tandlægeforeningen, Region Grønland (TRG) og Føroya Tannlæknafelag (Færøernes
Tandlægeforening).
TF sørger for, som led i den i § 23 angivne struktur, at videregive, dele og udveksle de nødvendige personoplysninger om TF’s medlemmer med de 5 regionsforeninger samt Tandlægeforeninge, region Grønland (TRG) og Føroya Tannlæknafelag med henblik på varetagelse
af medlemmernes interesser.
Stk. 2. Regionernes virksomhed reguleres af de af TF’s generalforsamling vedtagne standardregionsvedtægter. Ændring af disse vedtægter kræver godkendelse heraf på TF’s generalforsamling.
Stk. 3. Det enkelte medlem hører til i den region, hvor medlemmet udøver tandlægevirksomhed. Udøves tandlægevirksomhed inden for flere regioner, hører medlemmet til i den
region, hvor medlemmet har sit væsentligste virke som tandlæge. Hvis erhvervsudøvelsen
er af begrænset omfang eller hvis tandlægevirksomhed ikke udøves, er bopælskommunen
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afgørende. I tvivlstilfælde afgøres tilhørsforholdet på medlemmets begæring af Hovedbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra de pågældende regionsforeningsbestyrelser.

§ 24, Regionernes ledelse og arbejdsopgaver
Stk. 1. Regionens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ethvert medlem af TF har ret til at deltage i generalforsamlingen i den region, pågældende
er tilknyttet. Valg af regionsformand, regionsbestyrelse, repræsentanter og suppleanter
sker på regionens ordinære generalforsamling i henhold til de til enhver tid gældende vedtægter for TF’s regionsforeninger, idet de valgte medlemmer af regionsbestyrelsen er fødte
medlemmer af repræsentantskabet. Såfremt der skal vælges færre medlemmer af repræsentantskabet end der er bestyrelsesmedlemmer, foretager bestyrelsen udpegningen af
medlemmerne.
Stk. 2 Regionerne vælger på deres generalforsamling repræsentanter til lokale og regionale
udvalg, herunder udvalg under de gældende overenskomster.
Stk. 3. Standardvedtægterne for regionsforeningerne fastsætter de nærmere regler for
valget af formand for bestyrelsen samt bestyrelsens virksomhed. Standardvedtægterne
kan ændres, når et flertal på en regionsgeneralforsamling beslutter det. De ændrede regler
har først gyldighed, når de er godkendt af TF’s generalforsamling.
Stk. 4. Generalforsamlingen kan ligeledes beslutte at opretholde og uddelegere opgaver til
kredsbestyrelserne inden for de rammer, der følger af standardvedtægterne.
Stk. 5. Udgifter i forbindelse med repræsentanternes deltagelse i regionsbestyrelsernes
virksomhed afholdes af regionsforeningerne.

§ 25, Regionsbestyrelsernes afgivelse af fagligt skøn m.v.
Stk. 1. På begæring af en domstol eller en voldgift afgiver regionsbestyrelserne fagligt skøn.
De nærmere regler herom fastlægges i standardvedtægterne for regionsforeningerne.

Kapitel 4, Forhandlingsudvalgene – Generelle bestemmelser
§ 26, Valg af Forhandlingsudvalg
Stk. 1. TF har tre forhandlingsudvalg, Klinikejerudvalget (KEU), Offentligt Ansatte Tandlægers Udvalg (OATU) og Privatansatte Tandlægers Udvalg (PATU).
Stk. 2. Hvert udvalg består af 7 medlemmer.
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Udvalgene udpeges for to år ad gangen. For KEU og PATU foretages udpegningen i lige år,
så hver region af og blandt medlemmerne i det pågældende segment udpeger 1 medlem
og 1 suppleant, og medlemmerne i det pågældende segment i Repræsentantskabet udpeger de 2 øvrige medlemmer og 1 suppleant. For OATU foretages udpegningen i lige år, så
hver region af og blandt de kommunalt ansatte medlemmer udpeger 1 medlem og 1 suppleant. Yderligere vælges hhv. et statsligt og et regionalt medlem af tillidsfolk/specialforening (valgret har TF medlemmer) samt 1 suppleant for hver af disse.
Stk. 3. Ved et medlems varige forfald, indtræder den pågældende suppleant i stedet i udvalget.
Stk. 4. Medlemmerne har mulighed for genvalg 2 gange. Hvis et medlem vælges til formand, vil den periode af højst tre 2-års valgperioders varighed, hvor den pågældende fungerer som formand, ikke indgå i den pågældendes anciennietet som udvalgsmedlem. For
KEU henvises herudover til § 31, stk. 4. En suppleants indtræden sker for resten af det pågældende udvalgsmedlems valgperiode. Perioden medregnes ikke i den ordinære valgperiode.
Stk. 5. Efter samlet nyvalg afgøres valgturnus ved lodtrækning i udvalget, så hele udvalget
ikke er på valg samtidig.

§ 27, Forhandlingsudvalgenes ledelse m.v.
Stk. 1. Udvalgene fastsætter med udgangspunkt i TF´s standardforrentningsorden selv sine
forretningsordener. Samtlige godkendte forretningsordener skal udsendes pr. e-mail til
orientering til de resterende udvalg, Hovedbestyrelsen, regionsbestyrelserne og tillidsrepræsentanter, samt være tilgængelige på TDLNET.
Stk. 2. Vedkommende forhandlingsudvalg kan med bindende virkning for det enkelte medlem eller den enkelte gruppe af medlemmer, med lovligt varsel overfor vedkommende
arbejdsgiver, ansættelsesmyndighed eller overenskomstpart, i forhold til hvem TF har forhandlingsretten, opsige enhver stilling af odontologisk art, som et medlem måtte beklæde.

§ 28, Forhandlingsdelegationer
Stk. 1. Udvalgene nedsætter forhandlingsdelegationer inden for det pågældende forhandlingsområde. Medlemskab af forhandlingsudvalgene udelukker ikke, at man også kan have
sæde i den enkelte forhandlingsdelegation.
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Stk. 2. Forhandlingsdelegationen ledes af en formand, der skal være medlem af forhandlingsudvalget. På større aftaleområder er (en af) forhandlingsudvalgets næstformand leder
af forhandlingsdelegationen.
Stk. 3. Forhandlingsdelegationen har til opgave at lede aktuelle forhandlinger og har pligt til
at orientere forhandlingsudvalget om forhandlingernes forløb.
Stk. 4. Forhandlingsdelegationen er beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er indkaldt, og mindst 2/3 af udvalgets medlemmer deltager ved det pågældende møde.
Stk. 5. Forhandlingsudvalget kan fratage forhandlingsdelegationen dets mandat og vælge
ny forhandlingsdelegation, såfremt udvalget ikke har den fornødne tiltro til delegationens
førelse af forestående eller igangværende forhandlinger på det pågældende overenskomstområde. Genvalg af et eller flere medlemmer af forhandlingsdelegationen kan dog
finde sted.
Stk. 6. Enhver forhandlingsdelegation kan anmode forhandlingsudvalget om samråd før og
under et forhandlingsforløb.

§ 29, Urafstemning om forhandlingsresultater
Stk. 1. Urafstemning vedrørende et af forhandlingsudvalget accepteret forhandlingsresultat skal afholdes blandt de medlemmer, som er omfattet af forhandlingsresultatet, medmindre et enigt udvalg beslutter ikke at sende forhandlingsresultatet til urafstemning, jf.
stk. 2. nedenfor, og der ikke herefter fremkommer krav fra de omfattede medlemmer om
urafstemning, jf. stk. 4. nedenfor.
Stk. 2. Forhandlingsudvalgets beslutning om ikke at sende et forhandlingsresultat til urafstemning kan alene træffes, såfremt samtlige forhandlingsudvalgets stemmeberettigede
medlemmer er enige herom, og er enige om, at forhandlingsresultatet alene vedrører mindre og uvæsentlige ændringer af aftalen. Beslutningen skal træffes på det møde, hvor udvalget accepterer forhandlingsresultatet.
Stk. 3. Orientering om beslutningen skal lægges på TDLNET.
Stk. 4. Medlemskravet om urafstemning skal rejses senest 14 dage efter, at orienteringen
er udsendt pr. e-mail med link til TDLNET til de berørte medlemmer, og kræver tiltrædelse
af mindst 10 % af disse medlemmer. Medlemskravet skal enten være dokumenteret ved
identificerbare underskrifter eller ved personlig e-mail med digital signatur.
Stk. 5. Ved urafstemning om et opnået forhandlingsresultat deltager enhver tandlæge, der
er omfattet af den pågældende aftale eller overenskomst, uanset beskæftigelsesgrad, og et
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medlem kan således have stemmeret på mere end et område. Medlemsgruppen fastslås af
TF's medlemsafdeling.
Stk. 6. Forhandlingsresultatet formuleres af forhandlingsudvalget efter forudgående drøftelser herom med forhandlingsdelegationen, og sendes pr. e-mail med link til TDLNET til
medlemmerne med elektronisk stemmeseddel og med forhandlingsudvalgets anbefalinger
om godkendelse eller forkastelse. Vejledning om afstemningsreglerne skal følge med udsendelse af stemmesedlen.
Vedrører afstemningen overenskomster på KEU’s område om ydelseshonorering, kan
PATU endvidere fremsende sine kommentarer til forhandlingsresultatet.
Stk. 7. Der kan kun stemmes "ja" eller "nej" til et forhandlingsresultat, og afstemningen
gælder det samlede resultat.
Stk. 8. Til forkastelse af et forhandlingsresultat kræves et flertal af nej-stemmer, samt at
dette udgør mindst 25 % af de stemmeberettigede. I mangel heraf er forhandlingsresultatet godkendt og dermed bindende.
Stk. 9. Den udfyldte elektroniske stemmeseddel skal i anonymiseret form være TF’s sekretariat i hænde pr. e-mail senest 10 hverdage efter udsendelsen.
Stk. 10. Optællingen af stemmer varetages af TF’s sekretariat og skal godkendes af TF’s fagpolitiske revisorer. Ekstern revision afgiver erklæring om afstemningens forløb og resultat.

§ 30, Øvrige regler - tegning
Stk. 1. Ved indgåelse og opsigelse af overenskomster og kollektive aftaler med eksterne
forhandlingsparter, tegnes TF af formanden, direktøren og formanden for der pågældende
forhandlingsudvalg.

Kapitel 5, Særlige regler for det enkelte forhandlingsudvalg.
§ 31, Klinikejerudvalget (KEU)
Stk 1. KEU har følgende kompetencer:
 Varetagelse af interesser for medlemmer af TF, der er klinikejere.
 Varetagelse af aftaler og overenskomster på klinikmedarbejderområdet.
 Varetagelse af aftaler og overenskomster med ansatte tandlæger i privat praksis.
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Udpegning af forhandlingsdelegationer.
Valg af medlemmer til Landssamarbejdsudvalget, TF´s repræsentation i overenskomstens voldgiftsråd og Fonden til midler til fælles foranstaltninger på tandlægeområdet.
Godkendelse af oplæg fra forhandlingsdelegationerne, herunder kravfremsættelse og
formulering af forhandlingsmandat.
Accept eller forkastelse af forhandlingsresultat
Mulighed for ikke at sende et forhandlingsresultat til urafstemning hvis alle KEU’s medlemmer stemmer herfor, jf. § 29 om urafstemninger.
Varetagelse af aftaler og overenskomster vedrørende privatpraktiserende tandlæger,
herunder kommunal tandpleje udført ved privatpraktiserende tandlæger i henhold til
aftaler og overenskomster med disse, samt klinikmedarbejderområdet.
Indstilling til Hovedbestyrelsen om indgåelse og opsigelse af aftaler og overenskomster
med interne og eksterne forhandlingsparter.

Stk 2. PATU vælger 1 medlem, der er ansat tandlæge i privat praksis, der deltager som observatør i KEU’s forhandlingsdelegationer vedrørende overenskomster om ydelseshonorering. Når der behandles sager i relation til ansatte medarbejdere, skal PATU´s observatør
udtræde.
Stk. 3 KEU udpeger TF's 3 medlemmer af Tandlægeoverenskomstens Landssamarbejdsudvalg. Disse 3 medlemmer udgør derudover TF's repræsentation i overenskomstens voldgiftsråd. Valget foregår hvert år med valg af 1 medlem, således at den normale valgperiode
bliver 3 år.
Stk 4. KEU udpeger af sin midte 2 næstformænd som hver især er forhandlingsledere af
forhandlingsdelegationer. En forhandlingsledeer kan genudpeges 2 valgperioder uanset
den generelle anciennitetsbegrænsning i § 26, stk. 4. Den ene næstformand leder delegationer der forhandler ydelsesoverenskomster med fx Danske regioners Lønnings- og takstnævn. Den anden næstformand leder delegationer, der forhandler personaleoverenskomster med fx HK og Dansk Tandplejerforening.

§ 32, Offentligt Ansatte Tandlægers Udvalg (OATU).

Stk. 1. Offentligt ansatte tandlægers udvalg (OATU) har følgende kompetencer:


Varetagelse af interesser for medlemmer af TF, der er kommunalt, statsligt og regionalt ansatte.



Selvstændig kompetence til at føre forhandling af aftaler og overenskomster på det
kommunale, statslige og regionale område.



Accept eller forkastelse af forhandlingsresultater, jfr. § 29 om urafstemninger.



Udarbejdelse af oplæg til forhandlingsdelegation, herunder krav til overenskomstforhandling og formulering af forhandlingsmandat.
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Bistå ved områdets sagsbehandling.



Udpegning af medlemmer til arbejdsgrupper.

§ 33. Privatansatte Tandlægers Udvalg (PATU)
Stk. 1. PATU varetager interesserne for privatansatte tandlæger. Interessevaretagelsen
omfatter bl.a.
 Selvstændig kompetence til at føre forhandlinger om aftaler og overenskomster i lønog ansættelsesspørgsmål med private arbejdsgivere, som beskæftiger tandlæger, eller repræsentanter for disse.


Indgåelse af aftaler og overenskomster i løn- og ansættelsesspørgsmål med private
arbejdsgivere, som beskæftiger tandlæger eller repræsentanter for disse.



Accept eller forkastelse af forhandlingsresultater, jfr. § 29 om urafstemninger.



Udarbejdelse af oplæg til forhandlingsdelegation, herunder formulere krav og forhandlingsmandat.



Bistå ved sekretariatets sagsbehandling.



Udpege medlemmer af arbejdsgrupper.

Kapitel 6, Øvrige udvalg og nævn
§ 34, Nedsættelse af udvalg og nævn
Stk. 1. Der skal til enhver tid være nedsat et Sundhedsudvalg (SUU) og et Efteruddannelsesudvalg (EUU).
Stk. 2. Hver region vælger et medlem til hhv. SUU og EUU. Også medlemmer fra andre regioner er valgbare til udvalget. Ligeledes indgår i EUU 2 associerede medlemmer valgt af
HB efter indstilling fra Tandlægeskolerne. Menige medlemmer af SUU og EUU kan dog
højst sidde i det pågældende udvalg i en uafbrudt periode på 6 år. Udvalgene vælger af sin
midte en formand for 1 år. Formanden kan genvælges op til 5 gange
Stk. 3. TF’s generalforsamling eller Hovedbestyrelse kan herudover nedsætte udvalg eller
nævn efter behov. De enkelte udvalg eller nævn arbejder ud fra kommissorier, der fastlægges af det organ, der har nedsat dem. I disse kommissorier skal udvalgets eller nævnets
opgaver, budget, mødevirksomhed og funktionstid fastlægges. En liste med samtlige udvalg og kommissorier skal være tilgængelig på TDLNET.
Stk. 4. Udvalgene skal vedtage en forretningsorden for deres virke, der skal godkendes af
Hovedbestyrelsen.
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Kapitel 7, Godtgørelse og vederlag
§ 35, Godtgørelse og vederlag
Stk. 1. TF´s ordinære generalforsamling fastsætter efter forslag fra Hovedbestyrelsen de
økonomiske rammer samt kriterier for udbetaling af godtgørelse, særlig godtgørelse og
vederlag til medlemmer ved deltagelse i foreningsarbejde. Godtgørelse udbetales til dækning af positive udgifter til rejse og ophold mv. Særlig godtgørelse udbetales til dækning af
tabt arbejdsfortjeneste, mens vederlag udbetales for udførelse af konkrete hverv.
Stk. 2. Efter forslag fra Hovedbestyrelsen fastsætter TF’s generalforsamling de økonomiske
rammer og de nærmere kriterier for særlig godtgørelse. Ligeledes fastsætter generalforsamlingen de økonomiske rammer samt kriterier for vederlag for de følgende 2 år til formænd, næstformænd og udvalgsmedlemmer.

Kapitel 8, Urafstemning
§ 36, Generelle urafstemninger
Stk. 1. Generel urafstemning blandt samtlige registrerede ordinære medlemmer af TF finder sted, når Repræsentantskabet eller Hovedbestyrelsen beslutter at forelægge principielle spørgsmål for medlemmerne.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen arrangerer en anonymiseret urafstemning pr. e-mail senest 1
måned efter beslutningen om urafstemning. En objektiv redegørelse for afstemningstemaet skal følge med den elektroniske stemmeseddel, mens enhver tilkendegivelse for eller
imod skal undlades. Vejledning om afstemningsreglerne skal følge med udsendelsen af
stemmesedlen, jf. stk. 3.
Stk. 3. Den elektroniske stemmeseddel, der skal indeholde et enkelt formuleret spørgsmål,
udfyldes ved afkrydsning ud for enten "ja" eller "nej". Enhver anden tilkendegivelse gør
stemmesedlen ugyldig. Tilkendegivelsen ”ja” eller ”nej” på den udfyldte elektroniske stemmeseddel skal i anonymiseret form være TF´s sekretariat i hænde senest 1 uge efter udsendelsen.
Stk. 4. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted.
Stk. 5. Stemmeoptællingen foretages af TF's sekretariat og skal godkendes af TF’s fagpolitiske revisorer. Afstemningsresultatet er bindende for TF, såfremt et flertal stemmer for forslaget, og det udgør mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer, og udgør mindst 25 % af
samtlige stemmeberettigede medlemmer. I modsat fald betragtes afstemningen som vejledende for det organ, der har forelagt spørgsmålet for medlemmerne, og dette organ træffer herefter den endelige afgørelse om spørgsmålet.
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Stk. 6. Afstemningsresultatet skal snarest muligt offentliggøres i Tandlægebladet og på
TDLNET.
§ 37, Urafstemning i forbindelse med valg på generalforsamlingen
Stk. 1. I tilfælde af urafstemning blandt medlemmerne i forbindelse med valg på generalforsamling er følgende regler gældende:
1. Stemmeret har enhver, som på tidspunktet for generalforsamlingens afslutning er
registreret som ordinært medlem af TF. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde
sted.
2. TF udsender pr. e-mail i ugen efter generalforsamlingens afslutning en elektronisk
stemmeseddel til hvert stemmeberettiget medlem. Stemmesedlen må alene indeholde de kandidatnavne, som var til afstemning ved 2. omvalg på generalforsamlingen.
3. Sammen med stemmesedlen udsender TF en vejledning, der skal indeholde valgregler
og henvisning til nærværende bestemmelse samt oplysning om, at der på den nyligt
afholdte generalforsamling ikke kunne opnås den i § 20, stk. 2 foreskrevne majoritet
på over 2/3 af de afgivne stemmer ved formandsvalget eller det i § 20, stk. 3 foreskrevne flertal ved valg til hovedbestyrelsen. Endelig skal vejledningen indeholde oplysning om stemmefordelingen efter 2. omvalg.
4. Ved valg har hver kandidat, som urafstemningen omfatter, ret til at udarbejde et præsentationspapir på én A-4 side, der i elektronisk form vedlægges vejledningen. Den enkelte regionsbestyrelse må alene orientere regionens egne medlemmer om den forestående urafstemning, og skriftlig orientering pr. e-mail med link til TDLNET må kun
indeholde meddelelse om, hvem regionsbestyrelsen, henholdsvis regionens repræsentanter, anbefaler at man stemmer på.
5. Ved formandsvalg må kun sættes 1 kryds pr. stemmeseddel ud for den kandidat, medlemmet ønsker valgt, og ved valg til Hovedbestyrelsen må der højst sættes kryds svarende til det antal kandidater, der skal vælges. Ellers er stemmesedlen ugyldig.
6. Tilkendegivelsen på den udfyldte elektroniske stemmeseddel skal i anonymiseret form
være TF’s sekretariat i hænde senest 1 uge efter udsendelsen af stemmesedlen, for at
kunne medregnes i valgopgørelsen.
7. Stemmeoptællingen foretages af TF's sekretariat og godkendes af TF’s fagpolitiske
revisorer.
8. Ved formandsvalg er den af kandidaterne, der opnår flest stemmer, blevet valgt. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg.
9. Ved valg af øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer er de kandidater, der opnår flest
stemmer, blevet valgt. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg.
10. Valgresultatet skal snarest muligt offentliggøres i Tandlægebladet og på TDLNET.
Stk. 2. I overgangsperioden fra generalforsamlingens afslutning og til resultatet af urafstemningen er endeligt opgjort, fungerer den hidtidige hovedbestyrelse som "forretningsbestyrelse" til varetagelse af foreningens daglige ledelse. Tilsvarende gælder ved formandsvalg.
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Kapitel 9, Forhandlingsret og konfliktfinansiering
§ 38, Forhandlingsret
Stk. 1. Foreningen kan med bindende virkning for medlemmerne indgå overenskomster
eller andre aftaler med offentlige myndigheder eller private virksomheder.
Stk. 2. Foreningens forhandlings- og aftaleret gælder ligeledes over for organisationer, hvis
medlemmer har beskæftigelse hos eller arbejder for TF's medlemmer (uanset om tandlægevirksomheden drives i privat regi eller i selskabsform).
Stk. 3. Forhandlings- og aftaleretten for TF's medlemmer på Færøerne udøves af Føroya
Tannlæknafelag (Færøernes Tandlægeforening). De nærmere regler herfor fastsættes i en
af generalforsamlingen godkendt vedtægt.
Stk. 4. TF yder forhandlingsbistand til Grønlands Tandlægeforening og er overenskomstpart i forhold til Grønlands Selvstyre. De nærmere regler herfor fastsættes i en af generalforsamlingen godkendt vedtægt.

§ 39, Konfliktfinansiering
Stk. 1. I tilfælde af konflikt mellem TF eller regionsbestyrelser på den ene side og offentlige
myndigheder og institutioner på den anden side kan Hovedbestyrelsen disponere over
egenkapitalens midler til understøttelse af medlemmer, der skønnes at være ramt af konfliktsituationen.
Stk. 2. I forbindelse hermed kan Hovedbestyrelsen supplerende opkræve et ekstrakontingent på op til 3 % af årskontingentet pr. måned hos alle TF's indenlandske medlemmer,
respektive hos de medlemmer, der er direkte berørt af konflikten.
Stk. 3. Udgifterne ved opkrævning af eventuelt ekstrakontingent kan afholdes af egenkapitalen, ligesom der af denne kan afholdes sådanne udgifter til overenskomstforhandlinger, som ikke kan bestrides af det almindelige driftsbudget.
Stk. 4. Hovedbestyrelsen kan disponere over egenkapitalens midler til dækning af beløb,
som det måtte påhvile TF at udrede til Akademikerne til dækning af garantiforpligtelser og
omkostninger i henhold til reglerne om det økonomiske forhandlingsberedskab inden for
Akademikerne.
Stk. 5. Tilsvarende kan Hovedbestyrelsen disponere over egenkapitalens midler til dækning
af TF's andel i omkostningerne ved konflikter opstået i forbindelse med forhandlinger, der
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er ført med deltagelse af TF i fællesskab med en eller flere andre akademiske organisationer.
Stk. 6. I fornødent omfang kan Hovedbestyrelsen opkræve et ekstrakontingent hos de direkte berørte medlemmer.

Kapitel 10, Årsregnskab
§ 40, Årsregnskaber
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskaberne skal aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik.
Stk. 2. Årsregnskaberne skal være forsynet med revisionspåtegning fra det på generalforsamlingen valgte revisionsfirma, og skal med tilhørende bilagsmateriale senest den 1. juni
stilles til disposition for de generalforsamlingsvalgte fagpolitiske revisorer.

Kapitel 11, Tegningsret
§ 41, Tegningsret
Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden, i dennes forfald en af næstformændene, sammen med foreningens direktør.

Kapitel 12, TF’s kollegiale voldgiftsret
§ 42, Parter og sager
Stk. 1. Enhver tvist mellem:
a.
b.
c.
d.

TF og en eller flere regionsforeninger,
TF og et eller flere medlemmer,
regionsforeninger indbyrdes,
en regionsforening og et eller flere medlemmer,

afgøres af den kollegiale voldgiftsret, forudsat at tvisten er af kollegial natur eller vedrører
standens interesser.
Stk. 2. Desuden behandler voldgiftsretten sager om optagelse, eksklusion og genoptagelse
af medlemmer.
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Stk. 3. Generalforsamlingen vedtager et regulativ, der nærmere regulerer voldgiftsrettens
sammensætning, sagsbehandling, økonomi og sanktionsmuligheder.

Kapitel 13, Forsikringsforhold
§ 43, Forsikringer
TF kan bindende for det enkelte medlem indgå i obligatoriske forsikringsordninger, der er
vedtaget af generalforsamlingen. TF kan pålægge sine medlemmer at indberette om de
forhold, som foreningen anser for nødvendige til fastsættelse af medlemmernes præmie til
obligatoriske forsikringer.
§ 44, TF's Praksisforsikringsudvalg
Stk. 1. TF’s Praksisforsikringsudvalg har til opgave at udvikle og administrere praksisforsikringsordningerne og Tandskadeerstatningen for TF’s medlemmer.
Stk. 2. TF’ s Praksisforsikringsudvalg består af 3 ordinære medlemmer, hvoraf en fungerer
som formand samt 1 ordinær suppleant. Alle udpeges af Hovedbestyrelsen med funktionsperiode på 2 år. Genudpegning kan finde sted 3 gange.
Formanden for udvalget udpeges af Hovedbestyrelsen og kan have en sammenhængende
funktionsperiode på i alt 8 år udover funktionsperioden som ordinært medlem på op til 8
år.
Suppleantens funktionsperiode medregnes ikke, når suppleanten indtræder som ordinært
medlem. Suppleanten deltager i udvalgets møder, dog uden stemmeret.
Udpegning finder sted på andet hovedbestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.
Stk. 3. Formanden er ansvarlig for de aftaler, som praksisforsikringen omfatter.
Stk. 4. Hovedbestyrelsen godkender efter indstilling fra TF’ s Praksisforsikringsudvalg alle
aftaler henhørende under Praksisforsikringen, herunder også TF´s Tandskadeerstatning
samt Tandskadeankenævnet.
Stk. 5. Udvalgets forretningsorden godkendes af Hovedbestyrelsen.
§ 45, TF’s Tandskadeankenævn
Stk. 1. Tandskadeankenævnet behandler anker over afgørelser truffet af TF’s tandskadeerstatning.
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Stk. 2. Til repræsentation af TF i Tandskadeankenævnet udpeger Hovedbestyrelsen 3 medlemmer til hvert af de oprettede nævn i Tandskadeankenævnet samt en fælles suppleant.
Funktionsperioden er 2 år. Genudpegning kan finde sted.
Udpegning finder sted på andet hovedbestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.
Stk. 3. TF’s Tandskadeankenævns forretningsorden godkendes af Hovedbestyrelsen.
§ 46, Landstandlægenævnet
Stk. 1. TF's repræsentation i Landstandlægenævnet, der er nedsat i henhold til tandlægeoverenskomsten, består af 3 medlemmer med ydernummer.
Stk. 2. De 3 medlemmer samt 6 suppleanter, ligeledes med ydernummer, vælges af TF's
ordinære generalforsamling, heraf 1 medlem og 2 suppleanter fra region 1 (valggruppe 1)
og 2 medlemmer og 4 suppleanter fra region 2-5 (valggruppe II). Valgperioden er 2 år og
genvalg kan finde sted 2 gange. Ingen har pligt til at modtage valg.
Stk. 3. Valget sker efter forslag fra den del af TF´s repræsentantskab der geografisk tilhører
henholdsvis region 1 og region 2-5, som det påhviler at opstille kandidater og suppleanter
inden for hver deres valggruppe. Såfremt der opstilles flere kandidater end det antal medlemmer eller suppleanter, som skal vælges, foretages skriftlig afstemning om de opstillede
kandidater til de respektive tillidsposter. Samtlige repræsentanter deltager i afstemningen,
men valgbare er kun de kandidater, som hører til den pågældende valggruppe.
Stk. 4. Et valgt medlem kan ikke fungere som medlem af de øvrige klageorganer eller samarbejdsorganer, som er nedsat i henhold til tandlægeoverenskomsten.
Stk. 5. I tilfælde af nævnsmedlemmers forfald indtræder 1.-suppleanten, alternativt 2.-suppleanten for det aktuelle medlem. Har begge suppleanter forfald, indtræder primært de
øvrige suppleanter fra samme valggruppe, derefter suppleanterne fra den anden valggruppe.
I tilfælde af varigt forfald for et eller flere nævnsmedlemmer kan generalforsamlingen efter
Hovedbestyrelsens anmodning foretage suppleringsvalg for den resterende del af valgperioden.

25/28
Dok.nr. 15684449.1

Kapitel 14, Forskningsstøtte
§ 47, TF’s Forskningskonto
Stk. 1. TF's Forskningskonto har til formål at yde støtte til målforskning inden for den odontologiske sundhedstjeneste og i særlige tilfælde til offentliggørelse af sådanne forskningsresultater.
Stk. 2. Forskningskontoens midler tilvejebringes ved tilskud, der bevilges hvert år på TF’s
ordinære generalforsamling.
Stk. 3. Kontoen bestyres af TF’s Forskningsudvalg. Udvalget består af formanden og de 6
øvrige medlemmer, der udgør den til enhver tid siddende bestyrelse i Tandlægeforeningens Forskningsfond.
Stk. 4. De nærmere regler for udvalgets arbejde fastlægges i en forretningsorden, som udarbejdes af udvalget og godkendes af Hovedbestyrelsen.

Kapitel 15, Tandlægebladet
§ 48, Tandlægebladet
TF udgiver under navnet "Tandlægebladet" et periodisk tidsskrift.
§ 49, Formål
Tandlægebladets formål er at bibringe læserne:
1) Aktuel og evidensbaseret viden.
2) Information.
3) Engagement på områder, der har relevans i forhold til udøvelsen af deres profession som tandlæger og deres virke som sundhedspersoner.
Tandlægebladets formål er endvidere at medvirke til en styrkelse af identiteten og fællesskabet blandt medlemmerne af TF.
Tandlægebladets formål søges opfyldt i samspil med TF’s internetsider (TDLNET og tandlaegebladet.dk).
Alle medlemmer af TF har mulighed for at fremføre synspunkter i Tandlægebladet. De
holdninger, der kommer til udtryk i artikler og debatindlæg i Tandlægebladet, er ikke nødvendigvis udtryk for TF’s holdninger.
Tandlægebladet har et journalistisk frihedsbrev. Dette frihedsbrev sikrer redaktionen ret til
at udføre uafhængig og kritisk journalistik, som tilgodeser hensynet til medlemmernes be-
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hov for alsidig information, og som kun begrænses af lovgivningen vedrørende injurier,
medieansvarsloven og af TF’s Etiske Regler og Kollegiale Vedtægt.
§ 50, Tandlægebladets indhold
Stk. 1. Det enkelte nummers omfang og disponering samt fordelingen mellem fagligvidenskabelige emner og forenings/-samfundsmæssige emner (tandlæge og samfund) fastlægges gennem et samarbejde mellem den ansvarshavende/faglig-videnskabelige redaktør
og den administrerende redaktør. På samme måde fastlægges Tandlægebladets redaktionelle linje og grafiske design, jf. dog stk. 2.
Emnernes fordeling og prioritering sker under hensyntagen til Tandlægebladets produktionsplan, herunder planlagte faglig-videnskabelige og samfundsorienterede temanumre
samt journalistiske principper om relevans, aktualitet og nyhedsværdi.
Stk. 2. Væsentlige ændringer af Tandlægebladets grafiske design, fx Tandlægebladets format og typografi, skal godkendes af Hovedbestyrelsen.
§ 51, Tandlægebladets personale
Stk. 1. Hovedbestyrelsen ansætter efter indstilling fra et ansættelsesudvalg en fagligvidenskabelig redaktør på åremålskontrakt for op til 3 år ad gangen. Den fagligvidenskabelige redaktør, som skal være medlem af TF, er tillige ansvarshavende redaktør
og dermed ansvarlig for Tandlægebladets indhold i forhold til Medieansvarsloven og i forhold til Hovedbestyrelsen.
Den ansvarshavende/faglig-videnskabelige redaktørs honorar fastsættes af Hovedbestyrelsen.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen ansætter efter samråd med den ansvarshavende/fagligvidenskabelige redaktør en administrerende redaktør, som er ansvarlig for Tandlægebladets økonomi, drift, produktion og personale. Den administrerende redaktør refererer i
administrative og økonomiske forhold til TF’s direktør. Den administrerende redaktør ansætter efter samråd med TF’s direktør et antal journalistiske og administrative medarbejdere. Ansættelser af journalistiske medarbejdere skal godkendes af FU.
§ 52, Tandlægebladets fagredaktion
Stk. 1. Den administrerende redaktør ansætter efter indstilling fra den ansvarshavende/faglig-videnskabelige redaktør en fagredaktion bestående af tre medlemmer af TF. Ansættelser af medlemmer af fagredaktionen skal godkendes af Hovedbestyrelsen, der tillige
fastsætter fagredaktionens honorarer.
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§ 53, Bidrag og debatindlæg
Stk. 1. Tandlægebladets ansvarshavende redaktør kan nægte at optage alle former for tilsendte bidrag, jf. dog stk. 2, 3 og 4. Særligt gælder, at den ansvarshavende redaktør kan
nægte at optage bidrag, herunder debatindlæg, hvis disse indeholder injurier, eller hvis
form eller indhold skønnes at stride mod TF’s Etiske Regler og Kollegiale Vedtægt.
Stk. 2. Den ansvarshavende redaktør skal sikre, at medlemmer og foreningspolitiske organer under TF, der bliver kritiseret i debatindlæg, får mulighed for at besvare kritikken.
Stk. 3. Hvis den ansvarshavende redaktør nægter at optage et bidrag (herunder debatindlæg) fra et TF-medlem, har indsenderen ret til at forelægge spørgsmålet for Hovedbestyrelsen, der efter at have indhentet udtalelse fra den ansvarshavende redaktør træffer den
endelige afgørelse.
Stk. 4. Debatindlæg indsendt af foreningspolitiske organer under TF kan kun afvises af Hovedbestyrelsen.

Kapitel 16, Ændringer af TF’s vedtægter, Standardvedtægt for TF’s regionsforeninger, TF’s Etiske Regler og Kollegiale Vedtægt, regulativ for
TF’s kollegiale voldgiftret samt kontingentregulativ.
§ 54, På ordinære generalforsamlinger
Stk. 1. Forslag fra regionsbestyrelser eller medlemmer til ændringer af disse vedtægter, af
Standardvedtægt for TF’s regionsforeninger, af TF’s Etiske Regler og Kollegiale Vedtægt, af
regulativet om TF’s kollegiale voldgiftsret eller af kontingentregulativet skal, for at kunne
behandles på TF's førstkommende ordinære generalforsamling, være indsendt til Hovedbestyrelsen senest 12 uger før afholdelse af generalforsamlingen.
Stk. 2. Ændringsforslagene drøftes på de førstkommende ordinære regionsgeneralforsamlinger. Et af Hovedbestyrelsen stillet ændringsforslag skal være ledsaget af dennes motivering for forslaget. Øvrige ændringsforslag skal være ledsaget af forslagsstillerens eventuelle
motivering for forslaget samt Hovedbestyrelsens bemærkninger hertil.
Stk. 3. Ændringsforslagene med tilhørende motiveringer og bemærkninger behandles på
TF's førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 4. Vedtages et forslag med mindst 2/3 af de afgivne stemmer – jf. dog § 56, stk. 1 - er
det øjeblikkeligt gældende, medmindre der i bemærkningerne til forslaget er fastsat en
anden ikrafttrædelsesdato.
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§ 55, På ekstraordinære generalforsamlinger
Stk. 1. På ekstraordinære generalforsamlinger kan alle forslag behandles.
Stk. 2. Forslag meddeles til samtlige regionsforeninger, som behandler forslagene på ekstraordinært indkaldte regionsgeneralforsamlinger. Det påhviler regionsforeningerne at
afgive udtalelse inden en af Hovedbestyrelsen nærmere fastsat frist.
Stk. 3. I påtrængende tilfælde kan Hovedbestyrelsen indkalde den ekstraordinære generalforsamling uden at afvente regionernes udtalelser. Udtalelserne skal i så fald forelægges
på selve generalforsamlingen.

Kapitel 17, Foreningens opløsning
§ 56, Foreningens opløsning
Stk. 1. Forslag om foreningens opløsning skal være ledsaget af forslag til anvendelse af
foreningens formue og behandles efter reglerne i § 54, stk. 1 – 3. Til beslutning om opløsning kræves mindst 4/5 af de stemmer, som afgives på generalforsamlingen. I mangel heraf anses forslaget for bortfaldet.
Stk. 2. Ændringer af denne paragraf kræver den i stk. 1. nævnte majoritet.

(Vedtagtet på TF’s generalforsamling den 24. november 2018)

