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        LOVE FOR RADIOGRAF RÅDET 
    
§ 1    NAVN 
  stk.  1 Foreningens navn er: Radiograf Rådet (Radiograf Rådet). 
    
 stk. 2 Radiograf Rådet er partipolitisk uafhængig. 
    
§ 2  FORMÅL 
   Radiograf Rådets formål er: 
   at samle radiograferne og varetage medlemmernes faglige, løn- og 

ansættelsesmæssige, uddannelsesmæssige, forskningsmæssige samt 
organisatoriske interesser. 

    
   Dette søges opnået ved: 
      1) til enhver tid at søge kontakt med de organisationer, der kan hjælpe 

radiograferne til de bedst mulige lønninger, samt arbejds- og 
ansættelsesforhold. 

   2) at søge at opnå de optimale betingelser for en god og tidssvarende 
uddannelse, og arbejde aktivt for en efter- og videreuddannelse for alle 
radiografer. 

   3) i videst muligt omfang at arrangere møder og faglige kurser. 
   4) at arbejde for størst mulig international anerkendelse og samarbejde 

med tilsvarende organisationer i udlandet. 
   5) at udgive et foreningsblad. 
     
   MEDLEMMERNE 
§ 3  OPTAGELSE 



 stk. 1 Som aktive medlemmer kan optages radiografer, der i henhold til Lov om 
autorisation af sundhedspersoner, har ret til at udøve virksomhed som 
radiograf. 

    
 stk. 2 Som studerende kan optages radiografstuderende. 
    
 stk. 3 Udenlandske radiografer der er under uddannelse med henblik på at opnå 

dansk autorisation kan optages. 
    
 stk. 4 Medlemmer der mister deres autorisation kan sikres medlemskab gennem 

en hovedbestyrelsesbeslutning. 
    
 stk. 5 Som passive medlemmer kan optages radiografer, der ikke har arbejde 

inden for Radiograf Rådets overenskomstområde. 
    
 stk. 6 Som efterlønnere/pensionister kan optages radiografer på efterløn/pension. 
    
 stk. 7 Som æresmedlemmer kan udpeges radiografer eller andre som har gjort sig 

særlig fortjent hertil. 
Æresmedlemmer udpeges af kongressen efter indstilling fra 
Hovedbestyrelsen. 

    
§ 4  RETTIGHEDER OG PLIGTER 
 stk. 1 Aktive medlemmer er valgbare og har stemmeret til organisationens 

tillidsposter i henhold til disse love. 
    
 stk. 2 Studerende har stemmeret til organisationens tillidsposter i henhold til disse 

love. 
    
 stk. 3 Passive, pensionister og medlemmer på efterløn har stemmeret på 

regionsgeneralforsamlingen, dog undtaget konfliktspørgsmål og personvalg. 
    
 stk. 4 Aktive medlemmer kan efter afsluttet eksamen modtage Radiograf Rådets 

emblem mod et af Hovedbestyrelsen fastsat depositum. 
Emblemet er Radiograf Rådets ejendom og tilbageleveres ved udmeldelse, 
udelukkelse eller død. 

    
 stk. 5 Medlemmer af RíF kan modtage Radiograf Rådets emblem på 

medlemsvilkår. 
    
 stk. 6. Ved overgang til efterløn/pensionistmedlemskab samt passivt medlemskab 

kan emblemet beholdes efter aftale med Radiograf Rådet. 
    
 stk. 7 Medlemmerne har pligt til at underrette Radiograf Rådet om ændringer i 

registrerede oplysninger, herunder adresseændringer samt overgang til 
anden stilling. 

    
§ 5  UDMELDELSE 



 stk. 1 Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til Radiograf Rådet med 1 
måneds varsel. Udmeldelsen træder da i kraft fra det efterfølgende kvartal. 

    
 stk. 2 Udmeldelse kan kun ske når kontingentet for det indeværende kvartal og 

eventuel restance er betalt og emblemet tilbageleveret i hel stand. 
    
 stk. 3 Udmeldelse kan ikke ske i en konfliktsituation mellem Radiograf Rådet og en 

arbejdsgiver. 
    
§ 6  UDELUKKELSE 
 stk. 1 Et medlem, der har undladt at betale kontingent for to kvartaler i træk, kan af 

Hovedbestyrelsen udelukkes som medlem. 
    
 stk. 2 Overtrædelse af Radiograf Rådets love eller kollegiale vedtægter kan efter 

Hovedbestyrelsens skøn medføre udelukkelse. 
    
 stk. 3 Hovedbestyrelsens beslutninger om udelukkelse i henhold til stk. 1 og 2 kan 

indankes for første ordinære kongres. Anken har opsættende virkning, 
såfremt klagen er fremsat senest fire uger efter beslutningen om 
udelukkelse. 

    
§ 7  KONTINGENT 
 stk. 1 Kontingentet fastsættes af kongressen for de følgende 3 kalenderår. 
    
 stk. 2 Passive medlemmer betaler 20 % af aktive medlemmers kontingent. 

Studerende, efterlønsmodtagere/pensionister betaler 10 % af samme 
kontingent. 

    
 stk. 3 Det kvartalsvise kontingent for såvel aktive som passive medlemmer betales 

forud med terminerne januar, april, juli og oktober. 
    
 stk. 4 Hovedbestyrelsen har ret til at opkræve ekstra kontingent i særlige 

situationer. 
    
 stk. 5 Ekstrakontingentet kan ikke overstige et kvartalskontingent pr. måned. 
    
 stk. 6 Formanden kan tilstå kontingentfrihed eller kontingentnedsættelse for 

enkelte medlemmer, såfremt særlige forhold taler herfor. 
    
 stk. 7 Ved kontingentrestance kan der i særlige tilfælde træffes aftale om afvikling 

med Radiograf Rådets formand. 
    
 stk. 8 Såfremt et medlem har kontingentrestance ved afholdelse af kongres og 

generalforsamling, vil vedkommende ikke have stemmeret og ikke være 
valgbar. 

    
 stk. 9 På given foranledning skal sidste indbetaling til Radiograf Rådet kunne 

dokumenteres. 



    
§ 8  TILLIDSREPRÆSENTANTER 
 stk. 1 På ethvert tjenestested ved hvilket der er beskæftiget mindst 5 medlemmer, 

vælges af og blandt disse en eller flere tillidsrepræsentanter efter 
nedenstående regler. 

    
 stk. 2 På tjenestesteder med færre end 5 medlemmer kan der vælges en 

kontaktperson, der varetager kontakten til Radiograf Rådet.  
Studerende medregnes ikke i antallet af beskæftigede. 

    
 stk. 3 Såfremt der er beskæftiget mindst fem aktive medlemmer, skal disse vælge 

en tillidsrepræsentant. 
    
 stk. 4 Med hensyn til andre gældende regler for tillidsrepræsentanter, henvises til 

de til enhver tid gældende tillidsrepræsentantaftaler Radiograf Rådet har 
indgået med arbejdsgiverne. 

    
§ 9  VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER 
 stk. 1 Valgret og valgbarhed til hvervet som tillidsrepræsentant har ethvert aktivt 

uddannet medlem, jf. dog stk. 2 og 3. 
    
 
 

stk. 2 Medlemmer ansat i ledende stillinger samt studerende kan ikke vælges og 
har ikke stemmeret til hvervet som tillidsrepræsentant. 

    
 stk. 3 Den ledende radiograf må i spørgsmål, som ellers ville henhøre under 

tillidsrepræsentanten, henvende sig til regionens hovedbestyrelsesmedlem 
eller Radiograf Rådets sekretariat. 

    
 stk. 4 Såfremt et medlem er i restance bortfalder valgret og valgbarhed. 
    
 stk. 5 Valg af tillidsrepræsentant og suppleant for denne foretages i oktober 

måned hver tredje år med 2008 som udgangspunkt.  
Genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance indtræder suppleanten for den 
resterende del af valgperioden og foranlediger, at der vælges ny suppleant. 

    
 stk. 6 Opstilling af kandidater til valgene finder sted i september måned. 
    
 stk. 7 Hvis halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer på en arbejdsplads 

ønsker det, kan nyvalg af tillidsrepræsentant finde sted. Begæring herom 
indsendes med begrundelse til behandling i Hovedbestyrelsen. 

    
§ 10  TILLIDSREPRÆSENTANTENS OPGAVER 
 stk. 1 Tillidsrepræsentanten repræsenterer de aktive uddannede medlemmer 

inden for sit valgområde og varetager deres interesser. 
    
 stk. 2 Alle spørgsmål, der ikke kan ordnes lokalt eller er af principiel betydning, 

forelægges regionsbestyrelsen. 
    



§ 11  REGIONERNE 
 stk. 1 Landet er inddelt i 5 regioner, svarende til den offentlige, danske 

regionsstruktur. 
    
 stk. 2 Inddeling: 

• Region Nordjylland 
• Region Midtjylland 
• Region Syddanmark 
• Region Hovedstaden 
• Region Sjælland 

    
 stk. 3 Regionsbestyrelse: 

I hver region vælges en regionsbestyrelse, som består af: 
• Regionsformand 
• Regionsnæstformand 
• I regioner med mere end 2 hovedbestyrelsesmedlemmer vælges en 2. 

næstformand 
• 5 bestyrelsesmedlemmer 
 
Studerende kan desuden vælge én repræsentant til regionsbestyrelsen i de 
regioner, hvor der er studerende i praktik i henhold til § 24. 

    
 stk. 4 Suppleanter: 

Næstformanden er stedfortræder for formanden. Øvrige 
regionsbestyrelsesmedlemmer indtræder som suppleanter i 
Hovedbestyrelsen i prioriteret rækkefølge efter stemmetal. 

    
 stk. 5 Radiografklubber: 

Regionsbestyrelsen kan beslutte, at der på regionens sygehuse oprettes 
”radiografklubber”. 
 
Regionsbestyrelsen fastsætter regler for valg til ”radiografklubbernes” 
bestyrelser. 
Regionsbestyrelsen fastsætter kompetence for ”radiografklubbernes” 
bestyrelser. 

    
 stk. 6 Regionstilknytning: 

Aktive medlemmer er tilknyttet den region, hvor arbejdsstedet er beliggende, 
mens ledige medlemmer, medlemmer på efterløn/pension og passive 
medlemmer er tilknyttet den region, de er bosiddende i. 

    
§ 12  FORRETNINGSORDEN 
 stk. 1 Regionsformanden afholder medlemsmøde mindst én gang om året.  
    
 stk. 2 Regionsbestyrelserne har beslutningskompetence ved lokale sager, under 

ansvar over for Hovedbestyrelsen. 
    



 stk. 3 Regionsbestyrelsen kan i valgperioden, uden at der afholdes 
generalforsamling, udskrive valg blandt regionens stemmeberettigede 
medlemmer, til vakante poster som delegerede og suppleant til delegerede.  

    
§ 13  REGIONSGENERALFORSAMLING 
 stk. 1 Alle regioner afholder ordinær regionsgeneralforsamling i perioden 1. marts 

– 15. april, hvert tredje år, med år 2006 som udgangspunkt. 
    
 stk. 2 Valgte regionsformænd indkalder til regionsgeneralforsamling i 

Radiografens decembernummer året inden der skal afholdes 
regionsgeneralforsamling. 
Forslag til dagsorden samt opstilling af kandidater til regionsformand skal 
være på Radiograf Rådets kontor senest 3 uger før generalforsamlingen. 

    
 stk. 3. Dagsorden udsendes til regionens medlemmer 2 uger før afholdelse og skal 

indeholde følgende punkter:  
• Valg af dirigent og referent 
• Beretning 
• Fremlæggelse af regionens regnskab 
• Indkomne forslag 
• Valg af regionsformand  
• Valg af næstformand /næstformænd 
• Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer 
• Valg af suppleanter til regionsbestyrelsen 
• Valg af delegerede, jvf. § 15, stk. 6 
• Valg af suppleanter for delegerede 
• Eventuelt 

    
 stk. 4. Sammen med indkaldelse til regionsgeneralforsamlingen udsendes til de 

aktive, uddannede medlemmer en stemmeseddel til afgivelse af stemme til 
valg af regionsformand. 
 
Stemmesedlen returneres til Radiograf Rådets kontor med tydelig markering 
”brevstemme” samt regionens navn. 
 
Er der kun opstillet 1 kandidat til regionsformand, udsendes ingen 
stemmeseddel. 
Øvrige valg foretages af de fremmødte på regionsgeneralforsamlingen. 

    
 stk. 5. Ledere kan ikke opstille eller stemme til direkte valg til Hovedbestyrelsen. 

(se § 24) 
    
 stk. 6. Hvis der ingen kandidater er opstillet forud for regionsgeneralforsamlingen, 

kan der vælges regionsformand af og blandt de fremmødte medlemmer, jf. 
stk. 5 og § 4, stk. 1. 

    
 stk. 7 Regionsgeneralforsamlingen er regionens højeste myndighed. 
    



 stk. 8 Et stemmeberettiget medlem der er forhindret i fremmøde til 
regionsgeneralforsamlingen, kan ved fuldmagt bemyndige et andet 
stemmeberettiget medlem til at stemme på sine vegne. 
 
Fuldmagterne kan kun benyttes ved personvalg. 
 
Intet medlem kan stemme med mere end en fuldmagt.  

    
   Referat af generalforsamlingen lægges på regionens hjemmeside senest 4 

uger efter afholdelse.  
    
§ 14  EKSTRAORDINÆR REGIONSGENERALFORSAMLING 
 stk. 1 Ekstraordinær regionsgeneralforsamling kan indkaldes, hvis 

Hovedbestyrelsen finder det nødvendigt eller hvis 1/6 af medlemmerne i 
regionen begærer dette med angivelse af dagsorden. 

    
 stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst en uges varsel. 
    
 stk. 3 På den ekstraordinære regionsgeneralforsamling kan der ske valg til alle 

poster i regionen, jf. § 11. 
    
§ 15  KONGRESSEN 
 stk. 1 Kongressen er Radiograf Rådets øverste myndighed. 
    
 stk. 2 De ordinære kongresser afholdes i perioden 15. september - 31. oktober 

hvert tredje år, med år 2005 som udgangspunkt. 
    
 stk. 3 Kongressen skal bekendtgøres i Radiografens juninummer med angivelse af 

tid, sted og foreløbig dagsorden. 
    
 stk. 4 Der udsendes stemmeseddel til aktive samt studerende medlemmer, til 

afgivelse af stemme til valg af formand/næstformand. 
 
Stemmesedlen returneres til Radiograf Rådets kontor med tydelig markering 
”brevstemme”. 
 
Stemmesedlen kan ligeledes afleveres på kongressen i henhold til 
forretningsordenen. 

    
 stk. 5 Anmodning om optagelse af sager på kongressen skal tilsendes formanden 

senest 8 uger før kongressens afholdelse. 
Anmodning skal være på Radiograf Rådets kontor senest kl. 12.00. 

    
 stk. 6 Kongressen består af formandskabet, 2 ledere, 6 studerende og et antal 

delegerede, der vælges blandt øvrige aktive medlemmer ud fra en, af 
Hovedbestyrelsen vedtaget, fordelingsnøgle.  
 



Antallet af delegerede opgøres pr. 1. januar de år hvor der er ordinært valg i 
regionerne. 
 
De delegerede tildeles regionerne, dog har Bornholm særstatus, idet der 
vælges mindst 1 delegeret her. 
 
Delegerede vælges blandt aktive medlemmer på egen 
regionsgeneralforsamling. 
Regionsbestyrelsesmedlemmer besætter altid de første delegeretpladser i 
regionen. Har regionen ikke delegeretpladser nok til hele 
regionsbestyrelsen, besætter hovedbestyrelsesmedlemmet den første plads. 
Øvrige pladser besættes af regionsbestyrelsen i prioriteret rækkefølge efter 
stemmetal. Regionsbestyrelsesmedlemmer der ikke bliver delegerede 
besætter de første pladser til suppleanter for delegerede. 
 
Studerende vælger 6 delegerede, 2 fra hver uddannelsesinstitution, hvoraf 
RSD’s formand per automatik er den ene af de delegerede. 
I øvrigt sker valg af delegerede efter RSD’s love. 
 
Ledernes repræsentant i Hovedbestyrelsen og dennes suppleant er 
delegerede for lederne.  

    
 stk. 7 Alle medlemmer har ret til at møde op på kongressen med taleret - dog har 

kun de delegerede stemmeret. 
    
 stk. 8 Alle afgørelser på kongressen træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de 

fremmødte delegerede, dog undtagen lovændring og opløsning af Radiograf 
Rådet, jf. §§ 33 og 35.  
Kongressen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

    
 stk. 9 1) De delegerede indkaldes med angivelse af dagsorden 5 uger før 

kongressen. 
   2) Kongresmaterialet udsendes til alle Radiograf Rådets delegerede samt 

Radiograf Rådets tillidsrepræsentanter. 
Materialet består af beretning – regnskab – budget og beskrivelse af 
påtænkte indsatsområder og øvrige aktiviteter i Hovedbestyrelsen. 
Alle medlemmer kan læse kongresmaterialet på Radiograf Rådets 
hjemmeside. 
Interesserede kan også rekvirere kongresmaterialet på Radiograf Rådets 
kontor. 

    
 stk. 10 Dagsordenen på kongressen skal mindst indeholde følgende punkter: 
    
   1) 

2) 
3) 
4) 
5) 

Valg af dirigent og referent 
Hovedbestyrelsens beretning inklusiv princip- og handlingsprogram 
Godkendelse af regnskab 
Indkomne forslag 
Fremlæggelse af rammebudget, herunder fastsættelse af kontingent  



6) 
7) 
8) 
9) 

Valg af formand 
Valg af næstformand 
Nedsættelse af Uddannelsesfondens bestyrelse 
Eventuelt. 

    
 stk. 11 Referat fra kongressen skal senest 6 uger efter afholdelse udsendes til de 

delegerede, samt lægges på Radiograf Rådets hjemmeside. 
Der bringes uddrag af referatet i Radiografen. 

    
 stk. 12 Et på kongressen behandlet forslag skal bringes til urafstemning blandt de 

aktive medlemmer, når mindst 2/3 af de på kongressen tilstedeværende 
delegerede forlanger det, jf. dog § 22. 

    
 stk. 13 Inden 14 dage efter en kongres, på hvilken der er truffet en beslutning om 

urafstemning, drager formandskabet og sekretariatet omsorg for, at 
urafstemningen afholdes. 

    
 stk. 14 Såfremt flertallet af de afgivne stemmer er imod kongressens forslag, 

bortfalder dette. 
    
§ 16  EKSTRAORDINÆR KONGRES 
 stk. 1 Ekstraordinær kongres skal afholdes såfremt 1/3 af medlemmerne 

fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af motiveret dagsorden. 
2/3 af de delegerede eller et flertal i Hovedbestyrelsen kan ligeledes begære 
afholdelse af ekstraordinær kongres. 

    
 stk. 2 Ekstraordinær kongres skal indvarsles senest 3 dage før afholdelsen, 

samtidig med bekendtgørelse af dagsorden. 
    
 stk. 3 Ekstraordinær kongres skal afholdes senest en måned efter begæringens 

modtagelse. 
    
§ 17  FORMAND OG NÆSTFORMAND 
 stk. 1 Formand og næstformand vælges i forbindelse med ordinære kongresser 

ved urafstemning blandt Radiograf Rådets studerende og aktive 
medlemmer. 

    
 stk. 2 Kandidatanmeldelse skal være Radiograf Rådets sekretariat i hænde 12 

uger før kongressen i de år, hvor formand/næstformand skal vælges. 
Kandidatanmeldelse skal være på Radiograf Rådets kontor senest kl. 12.00. 

    
 stk. 3 Valgperioden er tre år regnet fra afslutningen af den kongres, hvorpå valget 

har fundet sted. Genvalg kan finde sted. 
    
 stk. 4 I tilfælde af formandsvakance fungerer næstformanden i dennes sted. 
    
 stk. 5 Hovedbestyrelsen udpeger stedfortræder for næstformanden blandt 

Hovedbestyrelsens medlemmer. 



Såfremt både formand og næstformand fratræder skal Hovedbestyrelsen 
indkalde til ekstraordinær kongres. 

    
§ 18  OPGAVER 
 stk. 1 Formanden og næstformanden virker for realisering af Radiograf Rådets 

formål. 
    
 stk. 2 Formanden har det daglige ansvar for Radiograf Rådets samlede drift. 
    
 stk. 3 Formandskabet leder Radiograf Rådets daglige virksomhed, herunder 

økonomi, under ansvar over for Hovedbestyrelsen og kongressen. 
    
 stk. 4 Formand og næstformand fører i fællesskab eller hver for sig forhandlinger 

på Radiograf Rådets vegne efter de af kongressen og Hovedbestyrelsens 
givne retningslinjer. Formandskabet kan dog uddelegere denne kompetence 
uden at det organisationspolitiske ansvar overdrages. 

    
 stk. 5 Hovedbestyrelsen kan ved underskrift af formanden forpligte Radiograf 

Rådet i økonomiske anliggender. 
Ved køb, salg, pantsætninger og andre dispositioner over fast ejendom, der 
tilhører Radiograf Rådet, kræves der underskrift af yderligere 8 medlemmer 
af Hovedbestyrelsen. 

    
 stk. 6 Formand og næstformand kan deltage i alle udvalgsmøder uden stemmeret. 
    
 stk. 7 Formand og/eller næstformand skal deltage i alle 

regionsgeneralforsamlinger uden stemmeret. 
    
 stk. 8 Regionsgeneralforsamlinger anses dog for lovligt afholdt, selvom formand 

eller næstformand ikke deltager som følge af begrundet frafald. 
    
   HOVEDBESTYRELSEN 
§ 19  SAMMENSÆTNING 
 stk. 1 Hovedbestyrelsen består af: 
   1) Radiograf Rådets formand. 
   2) Radiograf Rådets næstformand. 
   3) Øvrige: 

• 5 regionsformænd. 
• Regionsnæstformænd valgt på regionsgeneralforsamlingerne i de 

regioner, der oppebærer mere end 1 hovedbestyrelsesmedlem. 
• 1 repræsentant for lederne 
• 1 repræsentant for RSD. 

    
 stk. 2 Mandatfordelingen er som følger: 
   Formand 

Næstformand 
Hovedstaden 

Sjælland 

1 
1 
3 
1 

 



Syddanmark 
Midtjylland 

Nordjylland 
Lederne 

RSD 

2 
1 
1 
1 
1 

   I alt 12  
    
 stk. 3 Mandatfordelingen vurderes af Hovedbestyrelsen i forhold til 

medlemsfordelingen forud for hver kongres. 
    
§ 20  OPGAVER 
 stk. 1 Hovedbestyrelsen leder Radiograf Rådets virksomhed i overensstemmelse 

med lovene og kongressens beslutninger, og har i denne forbindelse den 
fulde bemyndigelse til at handle på Radiograf Rådets vegne. 

    
 stk. 2 Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper efter behov, og 

skal nedsætte udvalg efter kongressens bestemmelse. 
    
 stk. 3 Alle Radiograf Rådets medlemmer kan deltage i udvalgsarbejdet, dog skal 

der altid være mindst ét hovedbestyrelsesmedlem i hvert udvalg. 
    
 stk. 4 Hovedbestyrelsen kan fastsætte et maksimalt antal deltagere i et udvalg. 
    
§ 21  FORRETNINGSORDEN 

 
 
 

stk. 1 Hovedbestyrelsen afholder normalt et - eller todagesmøder mindst 8 gange 
årligt eller i øvrigt så ofte, formandskabet skønner det nødvendigt, eller 
såfremt mindst 5 medlemmer skriftligt over for formanden fremsætter krav 
derom med forslag til motiveret dagsorden. 

    
 stk. 

 
2 Hovedbestyrelsens møder ledes af formanden for Radiograf Rådet. Ved 

dennes frafald af næstformanden. Formandskabet kan dog uddelegere 
denne kompetence. 

    
 stk. 3 Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst halvdelen af 

medlemmerne er til stede. Enhver afgørelse træffes ved simpel 
stemmeflerhed. 

    
 stk. 4 Hovedbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 
    
§ 22  URAFSTEMNING 
 stk. 1 Et på Hovedbestyrelsen behandlet forhandlingsresultat eller 

mæglingsforslag skal bringes til urafstemning blandt de aktive medlemmer, 
når et flertal af Hovedbestyrelsens tilstedeværende medlemmer forlanger 
det. 

    
 stk. 2 Hurtigst muligt efter hovedbestyrelsesmødet, på hvilket der er truffet 

beslutning om urafstemning, drager formandskabet og sekretariat omsorg 
for urafstemningens afholdelse. 



    
§ 23  OMRÅDER 
 stk. 1 Hovedbestyrelsen skal sikre, at der arbejdes med følgende arbejdsområder: 

• Tillidsrepræsentanter 
• Arbejdsmiljø (herunder arbejdsmiljørepræsentanter) 
• Uddannelse 
• Lederområdet 
 
Er der et eller flere af ansvarsområderne, hvor der ikke er deltagelse af et 
hovedbestyrelsesmedlem, er formandskabet ansvarlig for kontakten og 
koordineringen med Hovedbestyrelsen.  

    
 stk. 2 International repræsentation varetages altid af formandskabet. 
    
 stk. 3 Hovedbestyrelsen udarbejder budgetter og forretningsorden for hvert af 

ansvarsområderne. 
    
§ 24  LEDERE 
 Stk. 1 Lederne vælger en repræsentant til Hovedbestyrelsen og en suppleant for 

denne. 
Ledere er radiografer på lederoverenskomsten. 

    
 Stk.  

 
2 Repræsentanten og suppleanten må ikke komme fra samme Region, og må 

ikke være medlem af en regionsbestyrelse. 
    
 Stk.  

 
3 Valgperioden er 3 år. Genvalg kan først finde sted efter 3 års pause, for 

både HB repræsentanten og suppleanten. 
    
 Stk.  

 
4 Valget afholdes i forbindelse med lederseminaret, oktober/november måned 

samme år som kongressen. 
Fuldmagter kan benyttes ved personvalg. 
Intet medlem kan stemme med mere end en fuldmagt. 
Ledere, der ikke deltager i seminaret, kan frit deltage i det tidsrum 
afstemningen finder sted. 

    
 Stk.  5 Radiograf Rådet indkalder kandidater til posterne i forbindelse med 

indbydelsen til lederseminaret. 
    
 Stk.  6 Fristen for opstillingen til repræsentant og suppleant er senest kl. 23.59 

dagen før valget. 
    
 Stk. 7 Ekstraordinært valg kan finde sted hvis hovedbestyrelsen eller mere end en 

1/6 af lederne begærer det skriftligt til Radiograf Rådets formand, med 
angivelse af ny kandidat. 

    
 Stk.  

 
8 Lederne udarbejder en forretningsorden der i detaljer beskriver 

valgproceduren. 
HB skal godkende forretningsorden. 



    
§ 25  STUDERENDE 
 stk. 1 Radiografstuderende er berettiget til at udøve virksomhed i 

overensstemmelse med Radiograf Rådets love gennem talspersonerne og 
Radiografstuderende i Danmark (RSD). 

    
 stk. 2 Ved hvert uddannelsessted bør der oprettes en RSD bestyrelse, som 

arbejder uafhængigt af Radiograf Rådet, men hvis vedtægter ikke må stride 
mod Radiograf Rådets struktur, love og kollegiale vedtægter. 

    
 stk. 3 Radiograf Rådet yder efter Hovedbestyrelsens nærmere bestemmelse støtte 

til RSD's arbejde, men kun i det omfang de studerende er medlemmer af 
Radiograf Rådet. 

    
 stk. 4 RSD’s formand indgår i Radiograf Rådets Hovedbestyrelse og 

næstformanden er suppleant i Hovedbestyrelsen. Valgperioden er 1 år. 
    
§ 26  FORHOLDET TIL ANDRE ORGANISATIONER 
   Med kongressens bemyndigelse kan Hovedbestyrelsen indgå aftaler om: 
   1) Samarbejde med andre organisationer. 
   2) Kollektivt medlemskab af nationale og internationale organisationer. 
    
   FONDE 
§ 27  GARANTIFONDEN 
 stk. 1 Af årets overskud henlægges en af Hovedbestyrelsen fastlagt procentdel til 

konsolidering af Radiograf Rådets økonomi. 
    
 stk. 2 Garantifondens renter og øvrige afkast kan ikke anvendes til 

organisationens almindelige drift. 
    
 stk. 3 Garantifondens midler administreres af Hovedbestyrelsen. 
    
§ 28  STUDIEFONDEN 
 stk. 1 Hovedbestyrelsen afsætter hvert år et beløb til studiefonden. 

Pengene kan søges af studerende til ekstraordinære udgifter i forbindelse 
med studiet. 

    
 stk. 2 Fondens midler forvaltes af en fondsbestyrelse på 3 medlemmer. 

 
    
§ 29  UDDANNELSESFONDEN 
 stk. 1 Det indbetalte beløb for radiografnålen indgår i en fond, hvor renterne søges 

fordelt mellem medlemmer af Radiograf Rådet og RíF, der er i besiddelse af 
et emblem. 
Beløbet fastsættes af hovedbestyrelsen. 
Pengene kan søges til kurser, videreuddannelse osv. 

    
 stk. 2 Fondens midler forvaltes af en fondsbestyrelse.  



    
 stk. 3 Fondsbestyrelsen består af Radiograf Rådets formand samt 2 valgt på 

Radiograf Rådets kongres.  
    
§ 30  FORSKNINGS- OG PUBLICERINGSFONDEN 
 stk. 1 Hovedbestyrelsen afsætter hvert år et beløb til Forsknings- og 

Publiceringsfonden. 
Pengene kan søges af radiografer, med mindst 3 års uafbrudt medlemskab 
inden ansøgningen, til forskning på anerkendt akademisk niveau i 
radiograffaglige emner. 

    
 stk. 2 Fondens midler tildeles af Hovedbestyrelsen. 

Hovedbestyrelsen nedsætter et bedømmelsesudvalg, der indstiller til 
Hovedbestyrelsen hvilke ansøgninger, der bør støttes. 
 
Forskningsfondens bedømmelsesudvalg består af en fagperson samt 2 
personer udpeget af Hovedbestyrelsen, hvoraf den ene er Radiograf Rådets 
formand. 
 
Bedømmelsesudvalget til publiceringsmidler består af en repræsentant fra 
formandskabet og en repræsentant fra Radiografens redaktion.  

    
§ 31  RADIOGRAFEN 
   Hovedbestyrelsen foranlediger udgivelsen af et tidsskrift og fastsætter 

retningslinjer for tidsskriftets redaktion og administration. 
    
§ 32  SEKRETARIATET 
 stk. 1 Hovedbestyrelsen ansætter sekretariatets leder. 
    
 stk. 2 Formandskabet ansætter de i sekretariatet nødvendige medarbejdere efter 

indstilling fra formanden og sekretariatets leder og godkendelse i 
Hovedbestyrelsen. 

    
 stk. 3 Sekretariatets leder og sekretariatets øvrige medarbejdere må ikke have 

tillidsposter i Radiograf Rådet eller udøve andre foreningspolitiske funktioner 
inden for organisationen. 

    
§ 33  REGNSKAB OG REVISION 
 stk. 1 Radiograf Rådets regnskabsår er kalenderåret. 
    
 stk. 2 På kongressen fremlægges motiveret budgetforslag for de kommende tre 

kalenderår. 
    
 stk. 3 Ved hvert regnskabsårs afslutning opstilles driftsregnskab og status, der 

forinden forelæggelse for Hovedbestyrelsen og senere kongressen. 
Årsregnskabet skal være revideret af en af Hovedbestyrelsen udpeget 
registreret /statsautoriseret revisor. 

    



 stk. 4 Det reviderede årsregnskab lægges på Radiograf rådets hjemmeside.  
    
 stk. 5 Regionernes regnskab lægges på regionernes hjemmeside. 
    
   LOVENE 
§ 34  FORTOLKNINGSTVIVL 
 stk. 1 Uoverensstemmelser vedrørende fortolkningen af disse love afgøres af 

Hovedbestyrelsen ved simpel stemmeflerhed, dog skal afgørelsen af den 
foreliggende fortolkningstvivl henlægges til kongressen, såfremt blot et 
hovedbestyrelsesmedlem fremsætter ønske herom. I sådanne tilfælde skal 
Hovedbestyrelsens afgørelse dog have gyldighed, indtil den måtte blive 
ændret af kongressen. 

    
 stk. 2 Kongressen træffer ved simpel stemmeflerhed endelig afgørelse vedrørende 

den indankede fortolkningstvivl. 
    
§ 35  LOVÆNDRING 
   Ændring af nærværende love kan vedtages på en ordinær såvel som en 

ekstraordinær kongres efter herom fremsat forslag, såfremt mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer er for ændringen. 

    
§ 36  IKRAFTTRÆDEN 
   Nærværende love træder i kraft den 1. januar 2006, hvorefter 

bestemmelserne i tidligere love ophæves. 
    
§ 37  Radiograf Rådets OPLØSNING 
 stk. 1 Radiograf Rådets opløsning kræver vedtagelse med mindst 2/3 flertal af de 

delegerede på en kongres, samt vedtagelse med almindelig stemmeflerhed 
ved en umiddelbart derefter afholdt urafstemning. 

    
 stk. 2 Ved opløsning af Radiograf Rådet beslutter kongressen, hvordan man skal 

forholde sig med hensyn til Radiograf Rådets aktiver. 
    
 stk. 3 Ved opløsning skal Radiograf Rådets ansatte først og fremmest sikres. 
    
    
    

  



   KOLLEGIALE VEDTÆGTER 
§ 1  FORMÅL 
   De kollegiale vedtægter har til formål at opretholde og fremme et godt 

kollegialt sammenhold mellem Radiograf Rådets medlemmer. 
    
§ 2  PLIGTER 
 stk. 1 Såfremt et medlem eller en gruppe af medlemmer handler i strid med 

Radiograf Rådets love, nægter at efterkomme en af organisationen truffen 
lovlig beslutning eller udviser illoyal optræden, kan Hovedbestyrelsen 
udelukke medlemmer/medlemmerne af organisationen. 

    
 stk. 2 Intet medlem må tage ansættelse i en stilling, der hører under Radiograf 

Rådets overenskomstområde på ringere betingelser end de i 
overenskomsten gældende betingelser. 

    
§ 3  FORHANDLINGER 
   Det enkelte medlem skal i sager, som kræver forhandling eller henvendelse 

til myndigheder eller institutioner m.v. rette henvendelse til den lokale 
tillidsrepræsentant eller kredsbestyrelse eller dennes enkelte medlemmer, 
og kan således ikke selvstændigt forhandle eller slutte aftaler på disse 
områder. 

      

 
 
 


	LOVE FOR RADIOGRAF RÅDET

