Standardvedtægter for TF´s regionsforeninger
Kapitel 1, Navn og formål
§ 1. Regionsforeningens navn
Foreningens navn er Region Hovedstadens Tandlægeforening, forkortet RHTF.
§ 2. Formål
Foreningen har til formål på regionalt plan at virke inden for TF’s formål, jf. § 2 i TF’s vedtægter.

Kapitel 2, Medlemskab
§ 3. Ordinært Medlemskab
Stk. 1. 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 afgørende. I tvivlstilfælde afgøres
tilhørsforholdet på medlemmets begæring af Hovedbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra de
pågældende regionsforeningsbestyrelser.
§ 4. Passivt medlemskab
Stk. 1. Passive medlemmer modtager materiale vedrørende generalforsamlingen.
Stk. 2. Passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen. De kan ytre sig frit og stille forslag, men
har ikke stemmeret og er ikke valgbare til repræsentantskab, hoved- og regionsbestyrelse.
§ 5. Studentermedlemmer
Studentermedlemmer, jf. TF’s vedtægter § 5, stk. 1, har adgang til generalforsamlingen samt faglige
møder i regionen. Studentermedlemmer har ret til at ytre sig og stille forslag på generalforsamlingen,
men har ikke stemmeret.

Kapitel 3, Kontingent
§ 6. Kontingent
Stk. 1. Ud over kontingent til TF betales et kontingent til regionen, jf. TF’s vedtægter § 11, stk. 2.
Stk. 2. Medlemmer uden tilhørsforhold til en region betaler intet kontingent.
Stk. 3. Kontingent til TF og vedkommende region opkræves i henhold til TF´s kontingentregulativ.

Kapitel 4, Regionsforeningens generalforsamling
§ 7. Ordinær generalforsamling
Stk. 1. Regionen afholder en årlig ordinær generalforsamling i perioden mellem 15. september og 15.
oktober.
Stk. 2. Indkaldelse indeholdende dagsorden udsendes til medlemmerne senest 2 uger før
generalforsamlingen.

Stk. 3. På den ordinære generalforsamling behandles bl.a. følgende emner:
-

bestyrelsens årsberetning og eventuelle årsberetninger fra kredsforeninger
Særlige emner
Godkendelse af regnskab
Forelæggelse af budget
Valg af formand
Vedtagelse af antal bestyrelsesmedlemmer, dog minimum svarende til antal repræsentantskabspladser
- Valg af medlemmer og suppleanter til TF’s repræsentantskab. - Valg af repræsentanter til lokale og
regionale udvalg - Valg af to kritiske revisorer.

Stk. 4. De kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt som repræsentanter/suppleanter, idet dog den
kandidat fra hvert af de 3 segmenter, der får flest stemmer, altid er valgt som repræsentant.
Stk. 5. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Dog kan bestyrelsen beslutte at
etablere direkte billed- og lydforbindelse til et sted i regionen, hvor de geografiske udfordringer med at
deltage i generalforsamlingen er store. De fremmødte her kan også afgive stemme på
generalforsamlingen, såfremt der sikres billed- og lydforbindelse både til og fra generalforsamlingen og
dermed sikkerhed for tilstedeværelse og stemmeret for de mødte ordinære medlemmer.
Stk. 6. Medlemmer af regionale udvalg kan dog højst sidde i det pågældende udvalg i en uafbrudt periode
på 6 år.
Stk. 7. Under særlige emner kan også behandles forslag til ændringer i standardvedtægterne for
regionsforeningerne. Standardvedtægterne kan ændres, når et flertal på regionsgeneralforsamlingen
beslutter det. De ændrede regler har først gyldighed, når de er godkendt af TF’s generalforsamling, jf.
TF’s vedtægter § 23, stk. 2.
Stk. 8. Generalforsamlingen kan ligeledes beslutte at opretholde og uddelegere opgaver til
kredsbestyrelserne inden for de rammer, der følger af standardvedtægterne.
§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen indkalder hertil, eller når mindst 1/3 af
regionens repræsentanter eller 15 % af regionens stemmeberettigede medlemmer forlanger det i en
skriftligt begrundet henvendelse til bestyrelsen.
Stk. 2. Såfremt 65 medlemmer anmoder HB om at medvirke til indkaldelse af en ekstraordinær
generalforsamling, skal HB herefter bistå medlemmerne ved at udsende skriftligt materiale til
medlemmerne for at få afklaret, om 15 % af medlemmerne ønsker en ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 3. Er den ekstraordinære generalforsamling forlangt af repræsentanterne eller af medlemmerne, skal
indkaldelsen udsendes inden 14 dage efter begæringens fremsættelse. Indkaldelsen skal indeholde
dagsorden.
Stk. 4. På ekstraordinære generalforsamlinger kan foretages omvalg, herunder af repræsentanter og
suppleanter, når betingelserne herfor er opfyldt. På sådanne generalforsamlinger kan endvidere foretages
suppleringsvalg, herunder af repræsentanter. Valgene sker efter reglerne for ordinære valg.

Kapitel 5, Regionsbestyrelse, repræsentantskab og suppleanter
§ 9. Regionsbestyrelsen
Stk. 1.Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og et yderligere antal
bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens nærmere beslutning herom.
Stk. 2. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer svarer til antal repræsentantskabsmedlemmer, udgør
de valgte repræsentantskabsmedlemmer bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen skal bestå af yderligere
medlemmer, indtræder de ved repræsentantskabsvalget valgte suppleanter i rækkefølge op til det
besluttede antal bestyrelsesmedlemmer.

§ 10. Opstilling af kandidater, stemmeret samt valg- og afstemningsregler
Stk. 1. Bestyrelsen sikrer, at der opstilles et antal kandidater svarende til minimumantallet af vakante
pladser. Bestyrelsen skal tilstræbe, at medlemmerne orienteres om opstillede kandidater inden
generalforsamlingen.
Stk. 2. Såfremt regionen har en kredsstruktur, sikrer bestyrelsen, at der opstilles kandidater fra samtlige
kredse, så der ved separate valg blandt kredsenes medlemmer sikres repræsentation fra samtlige
kredse. Ethvert medlem kan stille forslag om valg af kandidater. Der kan højst vælges otte suppleanter.
Stk. 3. Stemmeberettigede og valgbare er alle regionsmedlemmer, der senest 3 uger før
generalforsamlingen er registreret som ordinære medlemmer af TF.
Stk. 4. Valgene sker for 1 år ad gangen.
Stk. 5. Det påhviler den nye bestyrelse inden en uge efter generalforsamlingen – via de af TF
udarbejdede valgskemaer - at meddele TF resultaterne af de foretagne valg på generalforsamlingen.
§ 11. Genvalg
Genvalg kan finde sted. Dog kan ingen fungere som formand længere end seks år uden afbrydelse.
§ 12, Regionsbestyrelsens konstituering og arbejde.
Stk. 1. Regionsbestyrelsen, der træder i funktion umiddelbart efter generalforsamlingen, afholder
konstituerende møde snarest muligt herefter.
Stk. 2. Bestyrelsen vælger på det konstituerende møde de to næstformænd, der sammen med
formanden udgør RHTF’s forretningsudvalg.
Stk. 3. Formanden leder bestyrelsens møder. I formandens fravær fungerer en af næstformændene som
mødeleder.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er indkaldt med 14 dages varsel og
mindst halvdelen er til stede. Endelig dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før mødet.
Stk. 5. Ved afstemninger træffes afgørelsen ved simpelt flertal. Ved stemmelighed foretages der omvalg,
står stemmerne fortsat lige, afgøres valget ved lodtrækning.
Et flertal kan kræve skriftlig afstemning.
§ 13. Regionens arbejdsopgaver.
Stk. 1. Regionen varetager de sundhedspolitiske interesser over for regionale forhandlingsmodparter
inden for tandlægeoverenskomstområdet, jf. § 2.
Stk. 2. Bestyrelsen har ansvar for udpegning af medlemmer til det regionale samarbejdsudvalg samt
administration af vagtordninger. Tilsvarende har bestyrelsen ansvaret for udpegning af medlemmer til
det regionale tandlægenævn og andre regionale udvalg.
Stk. 3. Bestyrelsen har endvidere ansvar for BUT-udvalg, kvalitetscirkler, kollegiale netværk,
kollegahjælpen og kursusaktiviteter.
Stk. 4. Udgifter i forbindelse med repræsentanternes deltagelse i regionens virksomhed afholdes af
regionsforeningerne.
§ 14. Særligt om regionsbestyrelsens afgivelse af fagligt skøn m.v.
Stk. 1. På begæring af en domstol eller en voldgift afgiver bestyrelsen fagligt skøn angående udført
tandlægearbejde og vederlaget herfor. Bestyrelsen kan til brug for deres bedømmelse tilkalde særligt
sagkyndige, hvis det er nødvendigt.
Stk. 2. Bestyrelsen kan endvidere på en domstols eller en voldgifts begæring foreslå særligt sagkyndige
udmeldt som skønsmænd.
Stk. 3. Sagerne behandles af bestyrelsen i den region, hvor vedkommende tandlæge er medlem.

Stk. 4. I retssager eller voldgiftssager, hvor en bestyrelse har afgivet syn og skøn, og der skal foretages
fornyet syn og skøn, udføres dette af de valgte medlemmer af Landstandlægenævnet, jf. § 46. Om
nødvendigt kan disse til brug for deres bedømmelse tilkalde særligt sagkyndige.
Stk. 5. Bestyrelsen og medlemmerne af Landstandlægenævnet kan, når der afgives syn og skøn i
henhold til stk. 1 og stk. 4, stille krav om udbetaling af vederlag efter domstolens hhv. voldgiftsrettens
nærmere bestemmelse.
Stk. 6. Udgifter i form af diæter og rejsegodtgørelse i forbindelse med sagsbehandling for bestyrelsen
afholdes af regionen, mens udgifterne for medlemmerne af Landstandlægenævnet afholdes af TF.

Kapitel 6, Årsregnskab og tegningsregel
§ 15. Årsregnskab
Stk. 1. Regionsforeningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet revideres af to kritiske revisorer valgt af generalforsamlingen.
§ 16. Tegningsregel
Regionsforeningen forpligtes ved underskrift af formanden, i dennes forfald en af næstformændene,
sammen med et bestyrelsesmedlem.

(Vedtaget på TF’s ekstraordinære generalforsamling den 21. juni 2020)

