Forum for HovedUddannelseslæger i Karkirurgi FHUK
Vedtægter:
§ 1. Formål og medlemmer
Stk. 1.
Hoveduddannelseslæger i karkirurgi samles i et fagligt forum til varetagelse af
hoveduddannelselægernes interesser.
Stk. 2.
Hoveduddannelseslæger i karkirurgi i Danmark er automatisk medlemmer, ligesom man skal
være i hoveduddannelse i karkirurgi i Danmark for at være medlem.
Stk. 3.
Det er til enhver tid muligt at udmelde sig af det faglige forum ved skriftlig henvendelse (fx
mail) til formanden.
Stk. 4.
Det er det faglige forums formål:








At udveksle information om og erfaringer med uddannelsesforløbene på de enkelte
karkirurgiske afdelinger i Danmark, inklusiv det faglige niveau på de obligatoriske Akurser.
At skabe overblik over, hvilke uddannelsesvilkår der er på de enkelte afdelinger.
At arbejde for forbedringer af uddannelsesforholdene generelt, samt ved behov på de
enkelte afdelinger.
At arbejde for forbedringer af de obligatoriske A-kurser.
At arbejde for uddannelsesmæssige tiltag indenfor nye behandlingsmetoder fx
endovaskulære indgreb.
At medvirke aktivt til synliggørelse og løsning af problemer vedrørende
uddannelsesforhold og fremtidige ansættelsesforhold fx ved dialog med DKKS.
At fremme kontakten blandt medlemmerne indbyrdes.

§ 2. Møde- og Forhandlingsregler
Stk. 1.
Alle medlemmer kan komme med forslag til dagsordenen ved kontakt til formanden mindst
10 dage før næste møde, eller ved at rejse emnet under punktet eventuelt på dagsordenen.
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Stk. 2.
Bestyrelsesmedlemmerne forpligter sig til at udføre de opgaver der besluttes ved flertal til
møderne, eller at sørge for, at anden repræsentant fra pågældende afdeling varetager
opgaverne.
Stk. 3.
En sag kan bringes videre til DKKS bestyrelse eller uddannelsesudvalget, hvis et flertal af
deltagerne ved det pågældende møde ønsker dette.
§ 3. Generalforsamlinger og møder
Stk. 1.
Det faglige forum holder generalforsamling 1 gang årligt i forbindelse med DKKS årsmøde.
Stk. 2.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel til samtlige medlemmer per mail.
Stk. 3.
Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent og referent
Beretning om bestyrelsens virke
Indkomne forslag
Regnskab
Tid og sted for de sociale udfoldelser efter generalforsamlingen
Evt.

Stk. 4.
Ekstraordinær generalforsamling holdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når
af det faglige forums medlemmer forlanger det.

⅓

Stk. 5.
Beslutninger på generalforsamlinger og til ordinære møder træffes ved almindelig
stemmeflertal blandt de fremmødte, og er bindende for det faglige forums medlemmer uanset
det fremmødte antal medlemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 6.
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
Stk. 7.
Ordinære møder afholdes mindst 1 gang årligt i forbindelse med et A-kursus.
Stk. 8.
Ordinære møder varsles med mindst 14 dages varsel per mail til alle medlemmer.
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Stk. 9.
Dagsorden til generalforsamling og ordinære møder sendes til alle medlemmer per mail
senest 7 dage før mødet.
§ 4. Valg af formand, næstformand og bestyrelse
Stk. 1.
Det faglige forum vælger én formand og én næstformand.
Derudover er der plads til ét bestyrelsesmedlem fra hver Hoveduddannelses-Blok (aktuelt
2011: 5 blokke). Formand og næstformand kan evt. fungere som repræsentant for deres Blok.
Stk. 2.
Den yngre-læge repræsentant i DKKS bestyrelse og Uddannelsesudvalget er selvskrevet
medlem af bestyrelsen i det faglige forum.
Stk. 3.
Valgperioden for bestyrelsen er 2 år.
I ulige år er formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, og i lige år er næstformand og
2(3) bestyrelsesmedlemmer på valg.
Genvalg kan finde sted, så længe bestyrelsesmedlemmet er under hoveduddannelse i
karkirurgi.
Stk. 4.
Medlemmer af bestyrelsen udtræder automatisk af bestyrelsen ved den generalforsamling,
der afholdes lige før deres hoveduddannelse afsluttes. Og forsøges erstattet af et medlem fra
den blok, der ikke længere er repræsenteret.
§ 5. Økonomi
Stk. 1.
Der er intet kontingent.
Stk. 2.
Det faglige forums midler kan være tilskud fra DKKS eller midler søgt fra private fonde.
Midlerne indsættes på en konto i et anerkendt pengeinstitut, hvorpå der kan disponeres af
formanden i forening med et bestyrelsesmedlem (kasserer)
Stk. 3.
På de ordinære generalforsamlinger fremlægger formanden/kassereren det reviderede
regnskab for det afgående år.
Stk. 4.
Hvis det faglige forum nedlægges tilfalder formuen DKKS.
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Stk. 5.
Tilskud i naturalier (kaffe, kage eller lign.) til de enkelte møder modtages gerne fra generøse
bidragsydere.
§ 6. Procura
Stk. 1.
Det faglige forum tegnes af formanden og/eller kassereren.
§ 7. Vedtægtsændringer og opløsning af FHUK
Stk. 1.
Vedtægtsændringer for FHUK eller opløsning af FHUK skal foregå ved en ordinær
generalforsamling med ²∕₃ majoritet af de fremmødte.

Vedtægterne er vedtaget på det faglige forums stiftende møde den: 7/12-2011
Revideret 31/1-2013

Dirigentens underskrift:___________________________________________________________
Formandens underskrift:__________________________________________________________
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