Kost & Ernæringsforbundets vedtægter
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 26. maj 2018

§ 1: Navn
Stk. 1
Forbundets navn er Kost & Ernæringsforbundet.
Stk. 2
Forbundets sekretariat er placeret i Københavnsområdet.

§ 2: Formål
Stk. 1
Mission.
Forbundet arbejder for, at det kost-, ernærings- og sundhedsfaglige fælleskab lykkes, styrkes og anerkendes.
Vision.
Forbundet er professionsfælleskab for kost-, ernærings- og sundhedsfaglige.
Stk. 2
Mission og vision søges opnået igennem forbundets politiske ambitioner:
 Vi præger samfundets beslutninger om kost, ernæring og sundhed.
 Vi sikrer, at vores profession udvikler sig på et dokumenteret grundlag og understøtter borgernes behov.
 Vi sikrer jobs, karrieremuligheder, udviklende arbejdspladser og attraktive løn- og ansættelsesvilkår
for vores medlemmer.

Organisatoriske ambitioner:
 Vi har tilfredse medlemmer og et levende demokrati, der bygger på involvering, indflydelse og videndeling.
 Vi understøtter medlemmernes individuelle behov ved at tilbyde services af høj kvalitet inden for løn
og ansættelse, karriere og profession.
 Vores tillidsvalgte er veluddannede, aktive meningsdannere, der øver indflydelse i alle sammenhænge.
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Ambitioner for medlemmerne:
 Vores medlemmer er engagerede og veluddannede.
 Vores medlemmer er kendte som eksperter på det kost-, ernærings- og sundhedsfaglige område, og
er synlige ambassadører for professionsfællesskabet.
 Vores medlemmer bidrager aktivt til udvikling og innovation af arbejdsplads, fag og forbund.

§ 3: Tilhørsforhold
Stk. 1
Forbundet er partipolitisk uafhængig.
Stk. 2
Forbundet er tilsluttet Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), The European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) og International Confederation of Dietetic Associations
(ICDA).

§ 4: Medlemmer
Stk. 1
Til fuldt medlemskab af Kost & Ernæringsforbundet kan optages personer, der er under uddannelse som
eller har gennemført en eller flere af følgende kost-, ernærings- og sundhedsfaglige uddannelser: Ernæringsassistent, ernæringshjælper, kandidatuddannelse med et overvejende kost-, ernærings- og sundhedsfagligt perspektiv, klinisk diætist, køkkenassistent, køkkenleder, PhD med et overvejende kost-,
ernæring- og sundhedsfagligt perspektiv, procesteknolog (erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi), professionsbachelor i ernæring og sundhed, økonoma
m.fl.
Stk. 2
Til fuldt medlemskab af Kost & Ernæringsforbundet kan optages personer, der er i færd med at gennemføre eller har afsluttet en efter-/videreuddannelse med et overvejende kost-, ernærings- og sundhedsfagligt perspektiv på et eller flere af følgende niveauer:
 Akademiuddannelse.
 Diplomuddannelse.
 Masteruddannelse.

Stk. 3.
Til fuldt medlemskab kan optages andre med anden relevant kompetencegivende uddannelse, som anses for kvalificerede til ansættelse i en stilling inden for Kost & Ernæringsforbundets overenskomst- og
aftaleområde.
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Stk. 4
Hovedbestyrelsen kan, når særlige omstændigheder taler herfor, efter nærmere fastlagte regler og under iagttagelse af forudgående praktisk og teoretisk uddannelse, dispensere fra betingelserne for at
blive optaget som medlem.
Stk. 5
Uddannede fra andre lande med grunduddannelse eller efter-/videreuddannelse, der modsvarer stk. 1
hhv. stk. 2, kan optages som medlemmer under deres arbejde i Danmark.
Stk. 6
Medlemmer, som midlertidigt er uden lønnet beskæftigelse inden for forbundets fagområder, har fuldt
medlemskab, dog med henvisning til § 9 stk.2 og 3.
Stk. 7
Erhvervsaktive medlemmer med fuldt medlemskab, der er omfattet af en overenskomst, hvor Kost & Ernæringsforbundet har indgået en dobbeltorganiseringsaftale med en anden fagorganisation, gives fulde
rettigheder svarende til fuldt medlemskab, hvis medlemmet har valgt Kost & Ernæringsforbundet som
organisation.
Stk. 8
Medlemmer med fuldt medlemskab med følgende uddannelser:
 Klinisk diætist (PBES med speciale i klinisk diætetik, økonoma + overbygning, ernærings- og husholdningsøkonom + overbygning, husholdningslærer + overbygning),
 Kandidat, mastergrad, ph.d. og doktorgrad (f.eks. cand.scient. i human/klinisk ernæring,
cand.scient.san, cand.scient. san.publ.) og med autorisation som klinisk diætist.
 Der er under uddannelse på Professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed med linjen
Sundhedsfremme og diætetik med toningen klinisk diætetik

optages automatisk i Fagligt Selskab af Kliniske Diætister (FaKD), når de indmeldes i Kost & Ernæringsforbundet.

§ 5: Professionsmedlemskab
Stk. 1
Kost & Ernæringsforbundet har to kategorier af professions-medlemskab:
 Interessemedlemskab
- A: jf. § 5 stk. 2
- B: jf. § 5 stk. 3
- C: jf. § 5 stk. 4
 Virksomhedsmedlemskab 1, 2 og 3 jf. § 5 stk. 5

Generalforsamlingen fastlægger kontingentsatser for interessemedlemskaber og virksomhedsmedlemskaber jf. § 9 stk.2
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Stk. 2
Medlemmer med fuldt medlemskab kan ved overgang til efterløn eller pensionering, hvorved forstås førtids- og folkepension, vælge at overgå til interessemedlemskab A.
Stk. 3
Erhvervsaktive, der opfylder vedtægternes § 4, men ikke arbejder inden for forbundets fagområder, eller
har arbejde der forudsætter medlemskab af anden fagorganisation, kan tegne interessemedlemskab B.
Stk. 4
Erhvervsaktive, som ønsker faglig tilknytning til forbundet, men ikke opfylder vedtægternes § 4, kan
tegne interessemedlemskab C.
Formandsskabet kan i særlige tilfælde vælge ikke at godkende optagelse til interessemedlemskab C.
Stk. 5
Virksomheder, organisationer mv. som ønsker faglig tilknytning til forbundet, kan tegne et virksomhedsmedlemskab.
Stk. 6
Ændring af medlemskab skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en måned (løbende
måned plus en måned). Dette gælder alle medlemskaber dog med undtagelse af elever og studerende,
som først ændrer kontingentsats 2 måneder efter endt uddannelse (løbende måned plus 2 måneder) og
dermed får ændret kontingentsats.
Stk. 7
Ved genoptagelse af erhvervsarbejde inden for forbundets fagområder har medlemmer, der er overgået
til interessemedlemskab, pligt til at meddele dette til forbundet ved arbejdets påbegyndelse, hvorefter
overgang til fuldt medlemskab sker jf. § 5 stk. 6.
Stk. 8
Hovedbestyrelsen kan efter konkret og individuel ansøgning dispensere fra kravet om overgang til fuldt
medlemskab.

§ 6: Emblem
Stk. 1
Medlemmer får forbundets emblem.
Stk. 2
Hovedbestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinjer for udlevering af emblemet til medlemmerne.

§ 7: Ind- og udmeldelse
Stk. 1
Indmeldelse har virkning fra registreringen i sekretariatet.
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Stk. 2
Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en måned (løbende måned plus en
måned).
Stk. 3
Udmeldelse kan dog ikke ske i en periode, hvor der efter hovedbestyrelsens beslutning er iværksat konflikt eller sker opkrævning af konfliktkontingent i henhold til § 9, stk. 7. Undtaget herfra er dog medlemmer, der opnår beskæftigelse uden for forbundets normale organisationsområde.
Stk. 4
For medlemmer, der opnår beskæftigelse uden for forbundets normale organisationsområde, og som
følge heraf indmeldes i en anden faglig organisation, kan udmeldelse dog, hvis overgang til interessemedlemskab B ikke ønskes, jf. § 5, stk. 3, finde sted fra indmeldelsestidspunktet i den nye organisation,
hvis dokumentation herfor fremsendes til Kost & Ernæringsforbundet.

§ 8: Eksklusion
Stk. 1
Et medlem, der overtræder forbundets vedtægter eller aftaler mv. indgået i henhold hertil, eller ved sin
optræden eller på anden måde foretager noget, der kan eller vil kunne skade forbundet/forbundets interesseområde, kan af hovedbestyrelsen ekskluderes af forbundet.
Stk. 2
Eksklusion af et medlem skal af hovedbestyrelsen henlægges til endelig behandling og afgørelse på
førstkommende ordinære generalforsamling. Hovedbestyrelsens eksklusionsbeslutning skal begrundes.
Stk. 3
Et ekskluderet medlem kan udtrykkeligt frafalde behandlingen af eksklusionsspørgsmålet på generalforsamlingen. Sagen skal herefter ikke forelægges generalforsamlingen til behandling.
Stk. 4
Hvis det ekskluderede medlem ønsker sagen forelagt generalforsamlingen, har vedkommende mødeog taleret, for så vidt angår dette punkt på dagsordenen. På medlemmets skriftlige begæring udsendes
en redegørelse om sagen fra såvel medlem som fra hovedbestyrelsen til de tilmeldte generalforsamlingsdeltagerne med tale- og stemmeret.
Stk. 5
Et medlem, der er ekskluderet, kan normalt ikke genoptages i forbundet.
Stk. 6
Genoptagelse af medlemskab kan dog i ganske særlige tilfælde finde sted, hvis hovedbestyrelsen beslutter sig herfor. Hvis eksklusionen er behandlet og afgjort af en generalforsamling, afgøres en eventuel
genoptagelse af en ordinær generalforsamling. Sagen kan tidligst genbehandles på førstkommende ordinære generalforsamling efter anmodning om optagelse.
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§ 9: Kontingent
Stk. 1
På den ordinære generalforsamling fastsættes kontingentet med et grundbeløb pr. år. Dog kan hovedbestyrelsen fastsætte regler for regulering af kontingentet i overensstemmelse med den konstaterede
løn- og prisudvikling. Denne regulering kan ikke overstige lønudviklingen.
Stk. 2
Der fastsættes kontingentsatser for:
 Fuldt medlemskab, herunder elever og studerende, ledige, revalidender, orlov mv.
 Professionsmedlemskaber:
Interessemedlemskab A, B og C
Virksomhedsmedlemskab 1, 2 og 3.

Stk. 3
Kontingentet for arbejdsledige medlemmer udgør 50 % af det til enhver tid gældende kontingent for fuldt
medlemskab. For revalidender udgør det 75%.
Stk. 4
Hovedbestyrelsen fastsætter på hvilken måde, hvordan og hvor ofte kontingentopkrævningen forgår.
Kvittering for betalt kontingent gælder som medlemskort.
Stk. 5
Hovedbestyrelsen kan i særlige situationer træffe beslutning om hel eller delvis nedsættelse af kontingentet for enkeltmedlemmer eller grupper af medlemmer.
Stk. 6
Medlemmer, der er i restance med to gange kontingent, slettes som medlemmer af forbundet og kan
først genoptages, når restancen er betalt.
Stk. 7
I tilfælde af arbejdskonflikt, hvor forbundet udbetaler støtte til konfliktramte, kan ekstraordinært konfliktkontingent, fastsat af hovedbestyrelsen, opkræves.

§ 10. Medlemmernes rettigheder og pligter
Stk. 1
Medlemmer med fuldt medlemskab er valgbare og har stemmeret til forbundets tillidsposter i henhold til
vedtagne regler og vedtægter. Kontingentrestance medfører tab af valgbarhed og stemmeret.
Stk. 2
Medlemmer med fuldt medlemskab kan efter tre måneders medlemskab søge forbundet om bistand i
alle spørgsmål, der har forbindelse med ansættelsen i en stilling inden for forbundets fagområder. Sager
opstået inden tre måneders medlemskab kan behandles efter ansøgning. Ansøgningen behandles efter
konkret vurdering.
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Hovedbestyrelsen fastlægger retningslinjer for de ydelser, man med fuldt medlemskab er berettiget til
inden for de første tre måneder.
Stk. 3
Påtager forbundet sig at føre en sag for et medlem, må vedkommende skriftligt erklære sig enig i de betingelser for ydelse af juridisk bistand, som forbundet træffer vedrørende sagens behandling.
Stk. 4
Må en sag opgives som følge af medlemmets urigtige eller mangelfulde oplysninger, er medlemmet forpligtet til at afholde alle forbundets udgifter i sagen.
Stk. 5
Medlemmer, der udmelder sig eller slettes som medlemmer af forbundet, er ligeledes forpligtet til at afholde alle forbundets udgifter vedrørende sager, der er uafsluttede på tidspunktet for medlemskabets
ophør.
Stk. 6
Medlemmerne er forpligtet til at overholde forbundets gældende vedtægter, regler og trufne beslutninger.
Stk. 7
Medlemmerne er forpligtet til at indbetale kontingent og eventuelle andre medlemsbidrag til de fastsatte
terminer samt holde forbundet underrettet om bopæl, ansættelsessted og ansættelsesvilkår.
Stk. 8
Medlemmer, der ikke overholder forpligtelserne i henhold til nærværende vedtægter, herunder oplysningspligten, kan nægtes forbundets bistand.
Stk. 9
Alle medlemmer modtager Kost & Ernæringsforbundets fagblad. Herudover drager forbundet omsorg
for, at medlemmerne kan gøre sig bekendt med den til enhver tid gældende aftale eller overenskomst for
den enkeltes ansættelses-/uddannelsesområde.

§ 11. Generalforsamling
Stk. 1
Generalforsamlingen er forbundets øverste myndighed.
Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert tredje år i maj.
Stk. 3
Medlemmer med fuldt medlemskab har adgang til at deltage på generalforsamlingen, og har ved fysisk
tilstedeværelse tale- og stemmeret.
Hovedbestyrelsesmedlemmer har mødepligt på generalforsamlingen.
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Regionsformænd for Region Færøerne og Region Grønland deltager på generalforsamlingen.
Medlemmer med professionsmedlemskab har adgang på generalforsamlingen uden tale- og stemmeret.
Repræsentanter for nationale og internationale samarbejdspartnere kan efter beslutning i hovedbestyrelsen inviteres til at overvære generalforsamlingens åbning.
Stk. 4
Tid og sted for generalforsamling offentliggøres i fagbladet og/eller på hjemmesiden senest 11 uger før
generalforsamlingens afholdelse.
Tilmeldingsfrist for alle medlemmer senest otte uger før afholdelse.
Dagsorden udsendes til hovedbestyrelsen og de tilmeldte senest fire uger før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 5
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent(er)
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Godkendelse af forretningsorden
5. Godkendelse af dagsorden
6. Beretning om forbundets virksomhed i perioden siden sidste ordinære generalforsamling
7. Forelæggelse af regnskab for de tre forudgående regnskabsår
8. Indkomne generalforsamlingsforslag, herunder hovedbestyrelsens forslag til indsatser i den kommende generalforsamlingsperiode
9. Indkomne vedtægtsændringsforslag
10. Nedsættelse af fagråd
11. Fastsættelse af kontingent
12. Bekendtgørelse af valg til hovedbestyrelsen
13. Valg af to kritiske revisorer og suppleanter
14. Valg til Økonomaforeningens Jubilæumsfonds bestyrelse
15. Eventuelt
Stk. 6
Nævnte dagsorden kan suppleres.
Stk. 7
Generalforsamlingen ledes af en eller flere dirigenter, der ikke behøver at være medlemmer af Kost &
Ernæringsforbundet.
Stk. 8
Resultat af urafstemninger og valg af formand og dermed sammensætning af ny hovedbestyrelse bekendtgøres på generalforsamlingen.
Stk. 9
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, kan fremsættes af et hvert medlem med fuldt
medlemskab, og skal være hovedbestyrelsen i hænde senest fire uger før generalforsamlingens afholdelse. Herfra er undtaget forslag til vedtægtsændringer, jf. § 24, stk. 1.
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Forslag udsendes med hovedbestyrelsens kommentarer til generalforsamlingsdeltagerne med tale- og
stemmeret senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 10
Under ‘Eventuelt’ kan uden forudgående indsendelse af forslag drøftes diverse spørgsmål, men der kan
ikke træffes beslutninger.
Stk. 11
Beslutninger på ordinære generalforsamlinger træffes ved almindeligt flertal, bortset fra vedtægtsændringer, jf. § 24, samt beslutninger om forbundets sammenslutning med andre forbund eller opløsning, jf.
§ 26.
Stk. 12
For at kunne afgive stemme på generalforsamlingen er personligt fremmøde nødvendigt.
Stk. 13
Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning, medmindre mindst 10 generalforsamlingsdeltagere med
tale- og stemmeret begærer skriftlig afstemning.

§ 12: Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når hovedbestyrelsen med simpel stemmeflerhed vedtager
dette.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes ligeledes, når mindst 1/10 af forbundets medlemmer med
fuldt medlemskab skriftligt og med angivelse af forslag, der ønskes behandlet, kræver det.
Stk. 2
Hovedbestyrelsen er forpligtet til at fastsætte tidspunkt og sted samt til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest fire uger efter begæringens modtagelse.
Stk. 3
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt, eventuelt ved bekendtgørelse i fagbladet eller på
hjemmesiden, med mindst en uges varsel med angivelse af dagsorden.
Stk. 4
Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, hvis der er mindst 100 stemmeberettigede generalforsamlingsdeltagere til stede.
Hvis den ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der på ny jf. §12 stk. 2
og 3. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til det fremmødte antal
stemmeberettigede deltagere.
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Stk. 5
For at kunne afgive stemme på generalforsamlingen, er personligt fremmøde nødvendigt.
Stk. 6
Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning, medmindre mindst 10 generalforsamlingsdeltagere med
tale- og stemmeret begærer skriftlig afstemning.

§ 13: Hovedbestyrelsens beføjelser
Stk. 1
Hovedbestyrelsen leder forbundets arbejde mellem generalforsamlingerne.
Stk. 2
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3
Hovedbestyrelsen kan herudover nedsætte/opløse faste udvalg samt udvalg til behandling af særlige
områder af interesse for forbundet og dets virksomhed.
Stk. 4
Formanden er ansvarshavende redaktør for forbundets medier.
Stk. 5
Regler for udvalgsstørrelse, sammensætning, udpegning af medlemmer, opgaver og eventuel funktionsperiode fastsættes af hovedbestyrelsen.
Stk. 6
Hovedbestyrelsen er bemyndiget til at ansætte (og afskedige) direktør, der efter retningslinjer fastlagt af
hovedbestyrelsen varetager ledelsen af forbundets administrative og organisatoriske funktioner, herunder ansættelse (og afskedigelse) af personale til sekretariatsmæssige funktioner efter bevilling af hovedbestyrelsen.
Stk. 7
Hovedbestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte vilkår for og/eller godkende indgåelse af aftaler/overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår, og iværksætte lovlige, fagretlige aktioner til opnåelse heraf,
herunder på ethvert medlems vegne, kollektivt eller individuelt, at opsige stillinger med lovmæssigt/overenskomstmæssigt varsel.
Stk. 8
Hovedbestyrelsen er forpligtet til at gennemføre urafstemninger blandt medlemmer med fuldt medlemskab om resultatet af overenskomstforhandlinger med offentlige arbejdsgivere. Teknisk, organisatorisk
planlægning og gennemførelse varetages af sekretariatet.
Stk. 9
Hovedbestyrelsen forestår indkaldelse af kandidater og afholdelse af valg til hovedbestyrelsen
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Stk. 10
Efter regler fastsat af hovedbestyrelsen ydes udgiftsdækning ved deltagelse i hovedbestyrelses- og udvalgsmøder, hvortil pågældende er valgt eller udpeget af forbundet.
Stk. 11
Hovedbestyrelsen fastlægger retningslinjer for de ydelser forbundets forskellige medlemskaber i henhold
til § 4 og § 5 er berettiget til under hensyntagen til bestemmelserne i § 10.

§ 14: Hovedbestyrelsens forpligtelser
Stk. 1
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for forbundets dispositioner, herunder anbringelse og anvendelse af forbundets kapital.
Stk. 2
Forbundets likvide midler anbringes i anerkendte pengeinstitutter. Den del af forbundets midler, der ikke
er fornøden for den normale drift, kan anbringes i børsnoteret værdipapirer, bankgaranti eller tilsvarende.
Stk. 3
Sker anbringelse i værdipapirer, skal disse noteres eller deponeres i forbundets navn.
Stk. 4
Hovedbestyrelsen kan meddele prokura, bortset fra dispositioner vedrørende indløsning af værdipapirer.
Stk. 5
Kost & Ernæringsforbundet tegnes økonomisk af formanden eller næstformanden i forening med direktøren.

§ 15: Hovedbestyrelsens sammensætning
Stk. 1
Forbundet ledes af en hovedbestyrelse, der består af formand, næstformand og 11 hovedbestyrelsesmedlemmer. Hovedbestyrelsesmedlemmer er regionsformanden for Region Hovedstaden, regionsformanden for Region Midtjylland, regionsformanden for Region Nordjylland, regionsformanden for Region
Sjælland, regionsformanden for Region Syddanmark, fem medlemsrepræsentanter valgt blandt medlemmer med fuldt medlemskab samt en repræsentant for elever/studerende, der pr. 15. februar i valgår er
registreret som elev eller studerende i forbundet.
Stk. 2
Formand vælges for tre år ved urafstemning af og blandt samtlige medlemmer med fuldt medlemskab.
Valgbar til formandsposten er medlemmer med fuldt medlemskab med en kost-, ernærings- og sundhedsfaglig uddannelse, jf. § 4, stk. 1.
Efter valget indgås kontrakt med formand på fuld tid i valgperioden med aflønning mv. fastsat af forbundets øverste myndighed, jf. § 16, stk. 1.
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Stk. 3
Næstformand vælges for tre år ved urafstemning af og blandt samtlige medlemmer med fuldt medlemskab. Valgbar til næstformandsposten er medlemmer med en kost-, ernærings- og sundhedsfaglig uddannelse, jf. § 4, stk. 1.
Næstformanden får et honorar, som forbundets øverste myndighed fastsætter jf. § 16 st. 3.
Stk. 4
Formænd for de fem regioner vælges for tre år ved urafstemning af og blandt samtlige medlemmer med
fuldt medlemskab i regionen jf. § 17, stk. 7.
Stk. 5
Der vælges fem medlemsrepræsentanter for tre år ved urafstemning af og blandt samtlige medlemmer
med fuldt medlemskab.
Stk. 6
Repræsentanten for elever/studerende vælges ved urafstemning af og blandt medlemmer, der er registreret som elever og studerende. Valgbare er alle elever og studerende, der 15. februar i valgår er registreret som elever og studerende på en af de i § 4, stk. 1, nævnte uddannelser.
Stk. 7
Ved urafstemning vælges ligeledes suppleanter for de fem medlemsrepræsentanter samt for repræsentant for elever/studerende.
Valgt som suppleanter er de kandidater, der opnår næstflest stemmer.
Som suppleanter for de fem medlemsrepræsentanter udtages maksimalt tre af kandidaterne med næstflest stemmer.
Første suppleant indtræder i hovedbestyrelsen, hvis medlemsrepræsentant eller repræsentant for elever/studerende udtræder eller meddeler langvarigt forfald.
Suppleant for hver regionsformand er regionsnæstformanden, som indtræder, hvis regionsformanden
udtræder eller meddeler langvarigt forfald dog jf. § 17, stk. 7.
Stk. 8
Senest 15. januar i generalforsamlingsår indkalder hovedbestyrelsen forslag til kandidater til formand,
næstformand, regionsformænd, fem medlemsrepræsentanter og en repræsentant for elever/studerende.
Forslag skal være modtaget i sekretariatet senest 15. februar, klokken 12.00.
Kandidatanmeldelser til formandsvalget og næstformandsvalget skal hver være bilagt mindst 30 stillere
af og blandt forbundets medlemmer med fuldt medlemskab.
Samtlige kandidater skal forud have erklæret sig villige til at modtage valg.
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Stk. 9
Hvis der til valg kun er opstillet det antal personer, der ifølge vedtægterne skal være i hovedbestyrelsen i
de enkelte valggrupper, bortfalder valget, og de opstillede kandidater er herefter valgt uden afstemning.
Stk. 10
Urafstemninger i forbindelse med valg til hovedbestyrelsen gennemføres senest i april i generalforsamlingsår.
Teknisk, organisatorisk planlægning og gennemførelse af urafstemninger varetages af sekretariatet.
Stk. 11 Afstemningsresultatet kontrolleres af en uvildig instans.
Stk. 12 Resultaterne af urafstemninger offentliggøres snarest muligt. Politisk valgte tiltræder umiddelbart
efter offentliggørelsen af valgresultatet.
Resultaterne af urafstemninger bekendtgøres efterfølgende på generalforsamlingen.
Stk. 13
Hovedbestyrelsen kan beslutte at iværksætte suppleringsvalg til hovedbestyrelsen, hvis et eller flere af
følgende hovedbestyrelsesmedlemmer fratræder fra hvervet som hovedbestyrelsesmedlem, og der ikke
forefindes en suppleant:
 Medlemsrepræsentant
 Repræsentant for elever/studerende

Suppleringsvalg gennemføres efter retningslinjerne i § 15, stk. 5, 6, 7, 9, 11 og 12, dog således, at valgperioden udløber ved næste ordinære valg til hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen indkalder kandidater med mindst fire ugers varsel.
Teknisk, organisatorisk planlægning og gennemførelse af suppleringsvalget varetages af sekretariatet.
Stk. 14
I tilfælde af formandens fratræden inden udløbet af funktionsperioden indtræder den ved urafstemning
valgte næstformand i formandens sted for den resterende del af formandens valgperiode. Dog afholdes
nyvalg til formandsposten efter gældende regler, hvis næstformanden træder i stedet for formanden tidligere end 15. august året før en generalforsamling.
Stk. 15
I tilfælde af næstformandens fratræden tidligere end 15. august året før en generalforsamling afholdes
nyvalg til næstformandsposten efter de regler, som gælder ved nyvalg.
Fratræder næstformanden senere end 15. august året før en generalforsamling, udpeger hovedbestyrelsen en stedfortræder for næstformanden blandt hovedbestyrelsens medlemmer.
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§ 16: Løn mv. til politisk valgte
Stk. 1
Generalforsamlingen fastsætter løn mv. og fratrædelsesvilkår for formanden og regionsformændene.
Stk. 2
Eksterne honorarer, der oppebæres af formand og regionsformænd i kraft af deres egenskab som repræsentant for Kost & Ernæringsforbundet, tilfalder forbundet.
Stk. 3
Generalforsamlingen fastsætter honorar for næstformanden.
Stk. 4
Generalforsamlingen fastsætter honorar for regionsformanden i Region Færøerne.
Stk. 5
Generalforsamlingen fastsætter eventuelle honorarer for øvrige repræsentanter for forbundet.

§ 17: Regionsarbejdet
Stk. 1
Kost & Ernæringsforbundet er inddelt i fem regioner svarende til den offentlige danske regionsstruktur
samt Region Færøerne og Region Grønland.
Formålet med regionerne er at sikre medlemsdemokratiet og at arbejde for fagpolitisk aktivitet regionalt
og lokalt i samarbejde med forbundet på landsplan.
Stk. 2
Regionsinddelingen er som følger:
 Region Hovedstaden
 Region Midtjylland
 Region Nordjylland
 Region Sjælland
 Region Syddanmark
 Region Færøerne
 Region Grønland

Stk. 3
Medlemmer med fuldt medlemskab henføres til den region, hvori arbejdsstedet er beliggende. Medlemmer med interessemedlemskab, arbejdsledige samt studerende medlemmer henføres til den region,
hvori bopælen er beliggende.
Stk. 4
Regionerne afholder regionsgeneralforsamlinger hvert tredje år i april måned.
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Medlemmer med fuldt medlemskab indkaldes skriftligt senest fire uger før regionsgeneralforsamlingens
afholdelse. Der indkaldes samtidig kandidater til valg til regionsbestyrelse.
Regionsbestyrelsen fastsætter dagsorden for regionsgeneralforsamlingen. Denne skal mindst indeholde
følgende punkter:
 Beretning om arbejdet i regionen
 Offentliggørelse af valgresultat: Regionsformand
 Valg til regionsbestyrelse.

Regionsbestyrelsen indkalder derudover som minimum alle medlemmer med fuldt medlemskab til møde
midtvejs i regionsgeneralforsamlingsperioden, hvor dagsordenen skal indeholde midtvejsstatus på hovedbestyrelsens arbejde.
Stk. 5
Der kan afholdes ekstraordinær regionsgeneralforsamling blandt regionens medlemmer med fuldt medlemskab.
Ekstraordinær regionsgeneralforsamling afholdes, når:
a)

Enten: Et flertal af regionsbestyrelsen skriftligt og med angivelse af forslag, der ønskes behandlet,
kræver det, og hovedbestyrelsen tiltræder, at der afholdes ekstraordinær regionsgeneralforsamling.

b)

Eller: Mindst 1/5 af regionens medlemmer med fuldt medlemskab skriftligt og med angivelse af forslag, der ønskes behandlet, kræver det.

Regionsbestyrelsen er forpligtet til at fastsætte tidspunkt og sted samt til at indkalde til ekstraordinær regionsgeneralforsamling senest fire uger efter:


Ad a) ovenfor: Hovedbestyrelsen har tiltrådt, at der afholdes ekstraordinær regionsgeneralforsamling.



Ad b) ovenfor: Begæringens modtagelse.

Ekstraordinær regionsgeneralforsamling indkaldes skriftligt med mindst en uges varsel med angivelse af
dagsorden.
For at kunne afgive stemme på en ekstraordinær regionsgeneralforsamling er personligt fremmøde nødvendigt.
Stk. 6
Regionsarbejdet ledes af en regionsbestyrelse bestående af formand, næstformand og fire bestyrelsesmedlemmer, hvoraf et medlem skal være elev eller studerende.
Hovedbestyrelsen udarbejder og udsender retningslinjer for regionsbestyrelsens arbejde.
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Stk. 7
Regionsformanden vælges for tre år ved urafstemning blandt samtlige af regionens medlemmer med
fuldt medlemskab. Efter valget indgås kontrakt med regionsformand på fuld tid i valgperioden om aflønning mv. fastlagt af forbundets øverste myndighed jf. § 16, stk. 1.
Regionsformanden er født medlem af hovedbestyrelsen. Næstformanden udpeges af og blandt bestyrelsens medlemmer på det konstituerende regionsbestyrelsesmøde umiddelbart efter regionsgeneralforsamlingen.
I tilfælde af regionsformandens fratræden inden udløbet af funktionsperioden indtræder den af regionsbestyrelsen valgte næstformand i regionsformandens sted for den resterende del af regionsformandens
valgperiode. Dog afholdes nyvalg til regionsformandsposten efter gældende regler, hvis næstformanden
træder i stedet for regionsformanden tidligere end 15. august året før en generalforsamling.
Regionsbestyrelsen udpeger en stedfortræder for næstformanden blandt regionsbestyrelsens medlemmer.
Stk. 8
Fem medlemmer af regionsbestyrelsen vælges på regionsgeneralforsamlingen for tre år ad gangen:
 Fire medlemmer, der vælges blandt regionens medlemmer med fuldt medlemskab, der ikke er elev
eller studerende.
 Et medlem, der vælges blandt regionens elever og studerende.

Valgene afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
De tre kandidater og den elev/studerendekandidat, der uden at opnå valg får flest stemmer, er valgt som
suppleanter. Suppleanter kan efter beslutning i regionsbestyrelsen også deltage i møder mv.
Stk. 9
Der kan foretages suppleringsvalg til regionsbestyrelsen på midtvejsmødet.
Der kan også foretages suppleringsvalg på en ekstraordinær regionsgeneralforsamling, jf. § 17, stk. 5.
Suppleringsvalg gennemføres efter retningslinjerne i § 17, stk. 7 og 8, dog således, at valgperioden udløber ved næste ordinære regionsgeneralforsamling.
Regionsbestyrelsen indkalder kandidater med mindst fire ugers varsel.
Teknisk, organisatorisk planlægning og gennemførelse af suppleringsvalget gennemføres af regionsbestyrelsen.
Stk. 10
Hvis der til valg af bestyrelsesmedlemmer kun er opstillet kandidater svarende til antal bestyrelsespladser, bortfalder valget, og de opstillede kandidater er herefter valgt uden afstemning.

16/20

Stk. 11
Regionens udgifter afholdes af et til regionens rådighed stillet dispositionsbeløb, der fastsættes af hovedbestyrelsen.
Stk. 12
For Region Færøerne og Region Grønland gælder samme valgterminer og -regler som til de øvrige regionsvalg, herunder til valget af regionsformand.
Regionsformændene for Region Færøerne og Region Grønland indgår ikke i hovedbestyrelsen, og de
frikøbes efter særlige regler fastlagt af hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen kan herudover vedtage særlige bestemmelser for Region Færøerne og Region Grønland.

§ 18: Elever og studerende
Stk. 1
Elever/studerende repræsenteres i hovedbestyrelsen med ét medlem valgt ved urafstemning af og
blandt samtlige elever og studerende jf. § 15 stk. 6.
Repræsentanten for elever/studerende kan opretholde pladsen, selvom eleven/den studerende i den tre
års generalforsamlingsperiode færdiggør uddannelsen.
Elever/studerende repræsenteres i regionsbestyrelser med ét medlem, som vælges på regionsgeneralforsamlinger.
Repræsentanten for elever/studerende kan opretholde pladsen, selvom eleven/den studerende i den tre
års generalforsamlingsperiode færdiggør uddannelsen.

§ 19: Tillidsrepræsentanter
Stk. 1
I overensstemmelse med de til enhver tid gældende aftaler mellem forbundet og respektive arbejdsgiverorganisationer vælger medlemmerne tillidsrepræsentanter.
Stk. 2
Tillidsrepræsentanter og suppleanter vælges for to år ad gangen, hvilket gælder fra den dag, valget er
foretaget. Valgene finder sted på et møde, indvarslet 14 dage forinden på den pågældende institution. I
tilfælde af stemmelighed foretages omvalg.
Det henstilles, at tillidsrepræsentant og suppleant vælges forskudt, f.eks. vælges tillidsrepræsentanter i
ulige år og suppleanter i lige år. Denne henstilling er gældende, hvor der ikke er indgået medindflydelsesaftale.
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Stk. 3
Tillidsrepræsentanter har pligt til at orientere nyansatte – herunder ikke-organiserede – med en kost-,
ernærings- og sundhedsfaglig baggrund om forbundets formål og i det hele taget arbejdet for at fastholde og udvikle medlemsgrundlaget.

§ 20: Faglige selskaber og Fagligt Selskab af Kliniske Diætister
Stk. 1
I tilknytning til Kost & Ernæringsforbundet kan der etableres landsdækkende faglige selskaber, der fungerer efter vedtægter godkendt af Kost & Ernæringsforbundets hovedbestyrelse.
Stk. 2
Alle faglige selskaber er underlagt Kost & Ernæringsforbundets vedtægter og regler samt fagpolitiske
beslutninger.
Et eventuelt budget skal godkendes af Kost & Ernæringsforbundets hovedbestyrelse.
Stk. 3
Faglige selskaber skal til enhver tid holde Kost & Ernæringsforbundets hovedbestyrelse underrettet om
bestyrelsens sammensætning, og det faglige selskabs løbende økonomi.
Stk. 4
Medlemmer af faglige selskaber under Kost & Ernæringsforbundet skal være medlem af Kost & Ernæringsforbundet.
Stk. 5
Der etableres et Fagligt Selskab af Kliniske Diætister (FaKD), der fungerer efter egne vedtægter. Dog
gælder § 20 stk. 2, 3 og 4.
FaKD kan ikke nedlægges af Kost & Ernæringsforbundet uden FaKD’s bestyrelses samtykke jf. § 24 stk.
6.

§ 21: Fagråd
Stk. 1
Generalforsamlingen nedsætter et antal fagråd, som medlemmer med fuldt medlemskab af Kost & Ernæringsforbundet kan deltage i.
Hovedbestyrelsen har i generalforsamlingsperioden bemyndigelse til at oprette og nedlægge fagråd.

§ 22: Forbundets økonomi
Stk. 1
Regnskabsåret er perioden 1. juli til 30. juni.
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Stk. 2
Forbundets årsregnskab udarbejdes af sekretariatet og underskrives af direktøren og økonomichefen,
hvorefter det revideres af et statsautoriseret revisionsfirma.
Det reviderede årsregnskab forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse inden seks måneder efter
regnskabsårets udløb.
Stk. 3
Generalforsamlingen vælger to medlemmer (kritiske revisorer), som skal gøre sig bekendte med forbundets/hovedbestyrelsens økonomiske dispositioner, jf. den fastsatte instruks herfor.
Stk. 4
Hovedtallene fra det afsluttede og reviderede regnskab offentliggøres i fagbladet efter hvert regnskabsårs udløb.
Stk. 5
Budget for et kommende regnskabsår forelægges til godkendelse på hovedbestyrelsens møde i juni måned.
Stk. 6
Medlemmerne hæfter alene med deres kontingentindbetaling for forbundets forpligtelser.

§ 23: Sekretariatet
Stk. 1
Ingen fastansatte medarbejdere, som har en kost-, ernærings- og sundhedsfaglig uddannelse, må varetage organisationspolitiske tillidshverv i forbundet.

§ 24: Vedtægtsændringer
Stk. 1
Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af et hvert medlem med fuldt medlemskab. Forslag skal
være hovedbestyrelsen i hænde senest otte uger før en generalforsamling.
Stk. 2
Hovedbestyrelsen offentliggør forslag til vedtægtsændringer senest fire uger før generalforsamlingen.
Stk. 3
Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne kræves, at mere end 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede generalforsamlingsdeltagere stemmer for.
Stk. 4
Efter generalforsamlingen er hovedbestyrelsen bemyndiget til at foretage redaktionelle og lignende ændringer af de på generalforsamlingen vedtagne vedtægter.
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Stk. 5
Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag skal forelægges skriftligt på generalforsamlingen ved personligt fremmøde.
Stk. 6
Eventuelle vedtægtsændringsforslag om ophævelse af § 4 stk. 8 kan alene ske med samtykke fra Fagligt Selskab af Kliniske Diætisters bestyrelse.

§ 25: Fortolkning
Stk. 1
Uenighed vedrørende fortolkning af vedtægterne afgøres af hovedbestyrelsen.
Stk. 2
Afgørelse kan uden opsættende virkning forelægges førstkommende ordinære generalforsamling til endelig afgørelse.

§ 26: Forbundets opløsning eller sammenslutning
Stk. 1
Forslag om forbundets opløsning eller sammenslutning med andet forbund kan alene behandles på en i
samme anledning indkaldt generalforsamling. Hovedbestyrelsen foranlediger forslag og indkaldelse til
en sådan generalforsamling udsendt til medlemmerne med mindst seks ugers varsel.
Stk. 2
Afgørelse træffes ved skriftlig afstemning.
Stk. 3
Til vedtagelse kræves, at mere end 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede generalforsamlingsdeltagere stemmer for.
Stk. 4
Opløses forbundet, overgår eventuel formue til et anerkendt kost-, ernærings- og sundhedsfagligt formål.

§ 27: Ikrafttræden
Stk. 1
Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på ekstraordinær generalforsamling 26. maj
2018.
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