Vedtekter for Vest-Agder Tannlegeforening m.v
Vedtekter for Vest-Agder Tannlegeforening
(Sist endret på generalforsamling 30.10.2014)
Foreningens navn er Vest-Agder Tannlegeforening. Dens initialer skal være VATF.
§ 1 Formål
Vest-Agder Tannlegeforening skal i henhold til NTFs vedtekter som lokalforening:
- representere NTF i Vest-Agder fylke,
- fremme NTFs formål, herunder ivareta medlemmenes felles faglige, økonomiske og sosiale
interesser,
- fremme kollegialt samhold,
- støtte arbeidet for en bedre tannhelse.
Lokalforeningen skal holdes orientert om både de offentlige tannlegers forhandlingsutvalg og arbeidet
blant de privatpraktiserende tannleger i fylket og bistå dem slik at den samlede virksomhet i NTFs
organer i fylket gir en rimelig balanse mellom særinteresser og felles interesser.
Til fremme av formålene holdes regelmessige medlemsmøter.
§ 2 Medlemsk ap
Vest-Agder Tannlegeforening rekrutterer sine medlemmer fra NTFs ordinære medlemmer som har sitt
hovederverv i fylket og de av NTFs passive medlemmer og studentmedlemmer som ønsker å være
medlem av lokalforeningen.
Medlem av annen lokalforening kan opptas som assosiert medlem.
I tillegg kan lokalforeningen ha æresmedlemmer, korresponderende medlemmer og inviterte
medlemmer. Korresponderende og inviterte medlemmer kan innvoteres med 2/3 flertall i
generalforsamlingen etter enstemmig innstilling fra styret. Skriftlig avstemning.
• Til æresmedlem kan utnevnes, etter enstemmighet i styret, enhver som har gjort en særlig aktiv
innsats for foreningen og dens formål, eller som foreningen i særlig grad vil hedre.
• Vest-Agder Tannlegeforening kan invitere interesserte utenfor standen, med særlig tilknytning til
odontologien eller Vest-Agder Tannlegeforening, som medlemmer. Disse har adgang til foreningens
møter, men kan ikke avgi stemme i foreningsanliggender.
• Til korresponderende medlemmer kan innvelges tannleger og andre som har gjort seg fortjent av
foreningen eller som foreningen ønsker spesiell kontakt med.
§ 3 Kollegiale bestemmelser
De etiske regler og kollegiale bestemmelser som til enhver tid gjelder for NTF, gjelder også for VATF.
§ 4 Kontingent
Kontingenten for det følgende år fastsettes av generalforsamlingen og skal betales av alle ordinære
medlemmer. Styret kan dog beslutte at et ordinært medlem på grunn av særlige forhold skal betale
redusert kontingent eller være fritatt for kontingent. Øvrige medlemmer (bl. a. æredsmedlemmer,
studenter og pensjonister) er fritatt for kontingent. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 2 år
kan av hovedstyret strykes som medlem etter forslag fra lokalforeningen. Ved utmelding av VATF skal
kontingenten betales etter NTFs regler.
§ 5 Ek sk lusjon
Hvis et medlem viser seg uverdig til medlemskap, overtrer foreningens vedtekter, kollegiale
bestemmelser eller ikke betaler sin kontingent, kan styret overfor NTF foreslå vedkommende til
eksklusjon eller stryking som medlem.
Er styrets forslag ikke enstemmig, legges saken fram på et medlemsmøte. Gjelder det et
styremedlem, bringes saken alltid inn for plenum hvor 2/3 flertall kreves for vedtak.
§ 6 Foreningsår og regnsk apsår
Foreningsåret og regfnskapsåret begynner 1. januar.

§ 7 Ledelse
VATF ledes av et styre på 6 medlemmer.
Dette består av:
• Leder
• Nestleder / sekretær
• Redaktør
• Kasserer
• Representant for privatpraktiserende tannleger
• Representant for det lokale forhandlingsutvalg, UTV
Ved stemmelikhet i styret har lederen dobbeltstemme. Det velges 2 varamedlemmer for de
styremedlemmer som er valgt på generalforsamlingen, og 1. varamedlem møter fast på styremøtene.
Representant for UTV stiller med personlig varamedlem. Leder, redaktør og representant for
privatpraktiserende tannleger velges særskilt mens resten av styret konstituerer seg selv med
nestleder/sekretær og kasserer. Medlemmer som ikke har sitt hovedverv i privat sektor skal avholde
seg fra å stemme ved valg av representant for privatpraktiserende tannleger. Styremedlemmene
velges for 2 år. Leder velges hvert år av generalforsamlingen. Styrets representant for
privatpraktiserende tannleger er foreningens utsending til næringspolitisk forum. Ved forfall
representeres VATF ved et annet privatpraktiserende medlem utpekt av styret.
Videre har lokalforeningen følgende faste nemnder og tillitsvalgte, valgt av generalforsamlingen:
- 2 revisorer
- Fagnemnd bestående av 3 medlemmer, 1 varamedlem og 1 assosiert medlem. Lokalforeningens
styre bør være representert i fagnemnda. Fylkestannlegen i Vest -Agder eller den fylkestannlegen
bemyndiger er assosiert medlem med møte og uttalerett, men ikke stemmerett. Fagnemnden
rapporterer jevnlig til styret i VATF.
- Klagenemnd: 3 medlemmer m/2 varamedlemmer (se NTFs instruks)
- Redaksjonskomité på 3 medlemmer ledet av redaktøren. Generalforsamlingen vedtar
redaksjonskomitéens instruks.
- Valgkomité: 3 medlemmer hvorav én velges som leder. Både offentlige og privatpraktiserende
tannleger skal være representert. Det velges et varamedlem fra offentlig ansatte tannleger og ett
varamedlem fra privatpraktiserende tannleger.
- Representanter til NTFs representantskap. Det velges 3 representanter med 2 varamedlemmer til
representantskapet der både offentlige og privatpraktiserende tannleger skal være representert.
Leder er selvskreven representant. Representantene velges for 1 år. Alle andre valg gjelder for 2 år
med unntak av i de tilfellene der alle medlemmene i en nemd (unntak varamedlemmer) er på salg
samme år. I så tilfelle skal 1 eller 2 av representantene velges for 1 eller 3 år slik at kontinuiteten i
nemdene sikres. Det samme gjelder dersom sekretær og kasserer i styret er på valg samme år.
Valg av Lokalt forhandlingsutvalg, UTV:
Dette velges på et medlemsmøte for de offentlig ansatte tannleger forut for generalforsamlingen.
Vest-Agder Tannlegeforenings valgkomité er også valgkomité for det lokal forhandlingsut valg.
UTV består av 3 medlemmer + 2 varamedlemmer.
§ 8 Styrets oppgave
Styret leder foreningens virksomhet, ivaretar foreningens økonomi og påser at NTFs og
lokalforeningens bestemmelser overholdes. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av
medlemmene er tilstede.
Leder tillyser og leder styre- og medlemsmøter og representerer lokalforeningen utad.
Nestleder overtar leders funksjoner i dennes fravær og når det ellers er hensiktsmessig. Nestleder
fører styre- og forhandlingsprot okoll, fører i samråd med leder foreningens korrespondanse og
utarbeider forslag til årsberetning.
Kasserer innkrever kontingenter og andre fordringer og betaler alle regninger. Vedkommende fører
foreningens regnskap og sørger for at revidert regnskap blir forelagt generalforsamlingen.
VATF ved styret står som ansvarlig utgiver av både den papirbaserte og elektroniske publikasjon og
informasjon som foreningens redaksjonskomité gir ut. Styret skal derfor i samarbeide med redaktøren
se til at både lokalforeningens og moderforeningens vedtekter, regler og instrukser følges i
informasjonsarbeidet samt aktivt bidra med adekvat informasjon.

§ 9 Generalforsamling
Generalforsamling holdes hvert år minst 14 dager før NTFs representantskapsmøte.
Medlemmene innkalles med minst to ukers varsel og underrettes samtidig skriftlig om de saker som
skal behandles av generalforsamlingen, derunder valgkomiteens innstilling.
Enhver lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig. For vedtak kreves alminnelig flertall. Ved
vedtektsendringer kreves 2/3 flertall. Generalforsamlingen ledes av lederen.
Generalforsamlingen skal:
1. Behandle årsberetning og regnskap.
2. Fastsette kontingent etter forslag fra styret.
3. Behandle representantskapssaker.
4. Foreta valg av styre og andre tillitsvalgte.
5. Behandle andre saker som er ført opp på sakslisten.
§ 10 Ek straordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling innkalles etter beslutning av minst halvparten av styremedlemmene
eller på forlangende av 1/5 av medlemmene.
Det innkalles etter samme regler som ordinær generalforsamling.
En ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle de saker som står på sakslisten.
§ 11 Valg
Valg av medlemmer i Vest-Agder Tannlegeforening gjelder for 2 år av gangen, unntatt valg av leder
som velges hvert år. Leder velges med absolutt flertall, de øvrige tillitsvalgte med alminnelig flertall. Er
det ved valg av leder ikke absolutt flertall, foretas omvalg. Oppnås fremdeles ikke absolutt flertall, er
omvalget bundet til de to som ved første omvalg hadde flest stemmer. Valgene foregår skriftlig.
Gjenvalg kan foretas med akklamasjon hvis det bare foreligger ett forslag, dog skal valg av leder alltid
skje skriftlig.
I tilfelle stemmelikhet gjør leders stemme utslaget.
§ 12 Vedtek tsendringer
Forslag til endring av vedtektene må sendes styret senest to måneder før generalforsamlingen.
Vedtektene kan kun forandres på en ordinær generalforsamling og da med minst 2/3 flertall.
§ 13 Oppløsning av foreningen
Foreningens oppløsning må vedtas på ordinær generalforsamling med 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning
av foreningen disponeres dens midler av NTFs representantskap til fordel for nye tannlegeforeninger i
distriktet.
De sittende tillitsvalgte i hver by med omland nominerer sin etterfølger, og valget skjer på
generalforsamlingen. Lokaltillitsvalgte velges for en periode på to år.

Instruks for VATFs redaksjonskomité
(Vedtatt på generalforsamling 5.11.2009)
1. VATF ved styret står som ansvarlig utgiver av både den papirbaserte og elektroniske
publikasjon og informasjon som foreningens redaksjonskomité gir ut. Følgelig må det ikke
publiseres innhold som er i strid med lokalforeningens eller moderforeningens vedtekter,
regler eller instrukser.
2. Med de begrensninger som framgår av punkt 1, er leder av redaksjonskomitéen redaktør med
redaktøransvar og avgjør hva som skal publiseres. Redaktøren kan imidlertid ikke nekte å
publisere innlegg fra VATFs leder, UTVs leder eller hvis et flertall i VATFs eller UTVs styre
krever at et innlegg publiseres. Redaksjonskomitéen står fritt til å knytte ekstra medarbeidere
til seg uten at disse trenger å velges på NTFs generalforsamling.
3. Redaksjonskomitéen har ansvar for å gi ut minst 2 papirbaserte nummer av VATF- nytt i året
som sendes pr post til alle medlemmer av VATF, alle NTFs lokalforeningsledere, lokale
informedarbeidere, hovedstyrets medlemmer og lederne i NTFs sekretariat. I VATF- nytt
tillates reklame i samsvar med NTFs etiske regler (jevnfør punkt 1).
4. Redaksjonskomitéen har ansvar for å oppdatere og vedlikeholde VATFs nettsider under NTFs
internettportal. Nettsidene skal minimum inneholde en elektronisk versjon av innkalling med
vedlegg til generalforsamlingen 14 dager før generalforsamlingen, referat fra avholdte
styremøter og generalforsamlinger i VATF senest 1 måned etter at disse er avholdt samt

oppdatert informasjon om lokalforeningens planlagte kurs - og møtevirksomhet. Nettsidene
skal bestå av sider som kun er tilgjengelig for VATFs medlemmer (og event. andre
medlemmer av NTF) og sider som er tilgjengelig for allmennheten. Redaktøren avgjør ut i fra
skjønn hvor informasjon eller innlegg (herunder en elektronisk utgave av VATF- nytt) passer
best.
5. VATFs generalforsamling kan vedta endringer i denne instruksen både på ordinær og
ekstraordinær generalforsamling.

Refusjon av praksisutgifter for tillitsvalgte i VATF
(Vedtatt på generalforsamling 1.11.2007)
Tillitsvalgte i VATF med praksisutgifter får disse godtgjort av VATF med 5% av G pr tapt arbeidsdag
(unntatt lørdag), når disse deltar som tillitsvalgte på heldags arrangementer i regi av NTF sentralt.
(Refusjonen utbetales driftsselskapet til den tillitsvalgte som honorar, ikke lønn)

