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Referat fra ekstraordinært HB-møde 
onsdag den 24. juni 2020 kl. 18.30-20.30: 

 

PUNKT      
1. Mødets åbning 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Kongressen 2020 

a) 2,5 behandling af budget for 2021 – 2023 
b) Forretningsorden 
c) Lovændringer 
d) Handleplaner og mål (fokusområder)  
e) Afvikling af kongressen 

4. Punkter til kommende møder 
5. Evt. 

 Evaluering af mødet 
  

REFERAT: Hovedbestyrelsesmøde 
DATO: Onsdag d. 24. juni 2020 
TIDSPUNKT: Mødet starter kl. 18.30 og slutter kl. 20.30 
STED: Zoom 
MØDELEDER: Charlotte Graungaard Falkvard 
AFBUD MV: Torben Kirk Lehnskov, Kathrine Marie Erenskjold 
MØDEREFERENT: Charlotte Graungaard Falkvard og Jeanette Fischer 
INDKALDELSEN ER SENDT: 25. september 2020 
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2. Godkendelse af dagsorden 
Indstilling: HB godkender dagsordenen. 
 
Beslutning: 
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer. 
 
 
3. Kongressen 2020 
 

a) Budget for 2021- 2023 
 
Indstilling: HB 2,5-behandler budgettet for 2021 – 2023, herunder beslutning om ansættelse af 
flexjob-medarbejder og der tages beslutning om indfrielse af prioriteringslånet, som anbefalet af 
revisor. 
 
Behandling: 
Der blev stillet spørgsmål til den store forskel i kontingentindtægterne fra 2019-resultatet til 
budgetteringen i 2021. 
 
Forskellen skal alene findes i en større medlemstilgang samt en kontingentstigning i 2020. 

Kolonne nr. 2 i budgettet som viser de budgetterede kontingentindtægter for 2020 er meget 
afvigende. Budgettet for 2020 er beregnet/godkendt tilbage i 2017 ud fra ”forsigtighedsprin-
cippet” og derved meget underbudgetteret. 

For god orden skyld kan vi oplyse, at der i de første 3 kvartaler i 2020, er opkrævet kontingent 
for i alt: 

 

De samlede kontingentindtægter vil derfor udgøre godt 12 mill. for år 2020.  

Sammenholder vi dette tal med regnskabstallet for 2019 viser det en stigning på ca. 443.000 kr. hvilket 
begrundes som ovenfor beskrevet i medlemstilgang og kontingentstigning. 

Tager vi udgangspunkt i og regulerer det reelle 2020-tal med 2 % i medlemsstigning passer tallene i 
budgettet for 2021-2023. 

Der er ikke fejl i budgettet. 

 
Beslutning: 
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HB besluttede at prioriteringslånet skal indfries. 
 
HB besluttede at ansætte Michael Hessner i flexjob på 11-13 timer/uge. 
 
Budget V1 (ingen kontingentstigning) reduceres med: 
 
Fællesomkostninger (note 7) 

Småanskaffelser:  

20.000 kr. til køb af skrivebord m.m. til ny medarbejder fremrykkes til indeværende år (2020). 
Besparelse på 20.000 kr. i 2021 

IT-anskaffelser:  

40.000 kr. ind til anskaffelse af pc’er inkl. licenser til ny medarbejder fremrykkes ligeledes til 
indeværende år (2020). Posten er også reguleret i 2022. Besparelse på 40.000 for både 2021 
og 2022. 

IT-drift og support:  

Budgetposten reduceres med 116.000 i 2023. 

Hjemmeside: 

Posten forhøjes til 150.000 kr. for alle 3 år. Samtidig fjernes budgetposten under note 13 
”Pulje til aktiviteter”. Besparelse på minimum 73.000 i hvert af de tre budgetår. 

 

Hovedbestyrelsen (note 8) 

Politiske ad hoc aktiviteter reduceres til 100.000 kr. og der reduceres til 20.000 kr. til Folke-
møde. Besparelse samlet for de to poster 230.000 kr. hvert af budgetårene. 

 

Pulje til aktiviteter (note 13) 

Aktiviteter i 2021: Posten slettes, idét der allerede er budgetteret med 80.000 kr. på Overens-
komstkontoen under Fællesomkostninger (note 7). Besparelse 85.000 i 2021. 

Optioner: 
 
Radiografen reduceres til 8 udgivelser pr. år i stedet for nuværende 10 fra 1. januar 2021. Om-
kostning pr. blad = 61.000 kr. Samlet besparelse på 122.000 kr. i hvert af budgetårene. 
(Udgivelseskadencen tilpasses til 8 udgivelser). 
 
Fra år 2023 etableres/oprettes en pulje på 80.000 kr. til ekstra aktiviteter i Regionerne. Der 
udarbejdes et nærmere kommissorium for puljen inden 2023. Udgift 80.000 kr. i 2023. 
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Ovenstående er lagt ind i Budgetudgave V4 og vedhæftet referatudsendelsen. V4 er altså 
budgettet som vi 3. behandler i august. 
 
Resultat i 2021 (inkl. udgiften på de 400.000 kr. til jubilæumsfesten, bevilget af tidligere års 
overskud): -701.823 kr. 
Resultat i 2022: -230.673 kr. 
Resultat i 2023: +128.967 kr. 
 
Derudover indfører vi halvårlige budgetopfølgninger. 
 
 

b) Forretningsorden 
Indstilling: HB godkender forretningsorden. 

Beslutning: 
I punkt 3 præciseres det, at der er tale om kongresdeltagere. 

I punkt 6 erstattes ”talere” med ”kongresdeltagere”. 

I punkt 7 slettes de sidste 5 ord (”senest ved starten af punktet”). 

 

Forretningsordenen er nu godkendt og ser ud som følger: 

1. Kongressen er beslutningsdygtig, uanset fremmøde. 

2. Kongressen 2020 gennemføres efter en medinddragende model, hvor dialog i mindre 
grupper (måger) og i plenum er i centrum. 

3. Synspunkter fremkommer ved debatten i ”mågerne” og ved ”pluk i plenum”, hvor diri-
genten plukker blandt de kongresdeltagere, der markerer ved håndsoprækning, at de 
ønsker at tale.  

4. Delegerede, som måtte ønske et traditionelt indlæg til et punkt, skal meddele dette til 
dirigenten ved starten af punktet.  

5. Alle indlæg fremføres fra indlægsholders stoleplads i salen. 

6. Dirigenten skal sikre at tidsplanen overholdes. Derfor kan det blive nødvendigt at af-
slutte debatten i plenum, dog skal kongresdeltagere jvf. punkt 3 have haft ordet, og for-
slagsstillere og formanden kan altid få ordet for afsluttende bemærkninger. 

7. Forslag eller ændringsforslag til kendte forslag skal bekendtgøres skriftligt for dirigen-
ten.  

8. Afstemning sker ved håndsoprækning. 
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9. Såfremt dirigenten eller 10 kongresdeltagere forlanger det, skal en skriftlig afstemning 
finde sted.  

10. Afstemning om personer skal være skriftlig. 

11. Ved stemmelighed foretages ny afstemning blandt kongressens deltagere.  

12. Kongresdeltagere, der skal forlade kongressen før valg af formand/næstformænd har 
fundet sted, kan aflevere deres stemmeseddel til dirigenten. 

13. Ved lovændringsforslag skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget. 

 

c) Lovændringer. 
Indstilling: HB godkender lovændringen. 
 
Beslutning: 
HB godkendte lovændringen som foreslået. 
Vi præciserer stk. 2 ved at udskifte ”skøn” med ”fortolkning”. 
 
 

§ 6 

Eksisterende Ny 

Udelukkelse 
 
Stk. 1 
Et medlem der har udeladt at betale kontin-
gent for to kvartaler i træk, kan af hovedbe-
styrelsen udelukkes som medlem. 
 
Stk.2 
Overtrædelse af Radiograf Rådets love eller 
kollegiale vedtægter kan efter Hovedbesty-
relsen skøn medføre udelukkelse. 
 
Stk.3 
Hovedbestyrelsens beslutninger om udeluk-
kelse i henhold tilstk1 og 2 kan indankes for 
første ordinære kongres. Anken har opsæt-
tende virkning, såfremt klagen er fremsat se-
nest fire uger efter beslutningen om udeluk-
kelse. 
 

Udelukkelse og fratagelse af tillidshverv 
 
Stk. 1 
Et medlem der har undladt at betale kontin-
gent for to kvartaler i træk, kan af hovedbe-
styrelsen udelukkes som medlem. 
 
Stk.2 
Overtrædelse af Radiograf Rådets love eller 
kollegiale vedtægter, kan efter Hovedbesty-
relsens fortolkning medføre udelukkelse. 
Overtrædelse af Radiograf Rådets retnings-
linjer for håndtering af persondata kan med-
føre fratagelse af tillidshverv. 
 
Stk.3 
Hovedbestyrelsens beslutninger om udeluk-
kelse i henhold til stk. 1 og 2 kan indankes 
for første ordinære kongres. Anken har op-
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sættende virkning, såfremt klagen er frem-
sat senest fire uger efter beslutningen om 
udelukkelse eller fratagelse af tillidshverv. 
 
 

 
 

 
d) Handleplaner og mål (fokusområder) for 2021 - 2023 

Indstilling: HB vedtager handleplaner og mål (fokusområder) for kongresperioden 2021 – 2023. 
 
Beslutning: 
Der var enighed om følgende fokusområder: 

• Vores businesscase vedrørende s-radiografer skal forfølges ind i næste kongresperiode 
• Synlighed, nærhed/åbenhed videreføres 
• Kandidat og ph.d.-fastholdelse 
• Ultralyd-området, kan vi finde et fokus, der kan give mening i forhold til at knytte spe-

cialet tættere til radiografien? Og kan vi gøre noget ved aflønningen generelt. 
 
 
 
 

e) Afvikling af kongressen 
Indstilling: HB beslutter/debatterer om der skal komme oplægsholdere udefra, til kongressen 
2020: 

Beslutning: 
HB besluttede at der ikke skal anvendes eksterne oplægsholdere ved kongressen - vi 
har nogle vigtige debatter, som vi ønsker at prioritere. 

 
 
4. Punkter til kommende møder 

• Hjemmesiden.  
• Struktur. 
• Kongres  
• FH 
• Mødefrekvens m.m. - Region Midt og Nord leverer et oplæg til dagsordenen 
• Tillidsvalgte med børn 
• Aflønning af HB-medlemmer (drøftelse af formen ”mødehonorar”). Dette er et punkt til 

et møde efter kongressen – Region Hovedstaden leverer et oplæg til dagsordenen. 
 
 
5. Evt. 
 
Intet under dette punkt. 
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6. Evaluering af mødet 
HB evaluerede ZOOM-møderne. Der var en overvejende enighed om, at det er en brugbar plat-
form til ”nødsituationer” og som supplement til ordinære møder, men at det er væsentligt, i 
det omfang det er muligt at udvælge de egnede punkter til de virtuelle møder. Ligeledes kan 
virtuelle møder ikke erstatte det fysiske mødes fordele ved smalltalk i pauser og det at kunne 
se hinanden i øjnene. Det er blevet registreret, at mødedisciplinen er mere skarp på de virtu-
elle møder. Og for dem, der kommer langvejs fra, giver det mening at spare transporten, når 
der er tale om kortere møder. 


