
Gældende love Bestyrelsens forslag til love 
§1. Navn og hjemsted §1. Navn og hjemsted 
1.1. Selskabets navn er D

. 

ansk Selskab for Medicinsk Fysik. På 
en
 

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik. På 
eng Dgelsk: Danish Society for Medical Physics. 

1.1. Selskabets navn er 
elsk: 

DSMF 
anish Society for Medical Physics. Officiel forkortels

1.2 S resse. 1.2. Selskabetselskabets hjemsted er den fungerende formands ad  hjemsted er den fungerende formands arbejdsadresse
§2 §2. Formål . Formål 

  Selskabets formål er:   Selskabets formål er: 
2.1. at befordre teoretiske og pr

siske område, 
aktiske fremskridt på det medicinsk 

y
r fremskridt på det medicinsk 

fysi mf
2.1. at beford

e o
e teoretiske og praktiske 
råde sk

2.2. 
at ernes fælles interesser indenfor forskning og 
uddannelse og på sociale områder, 

2.2. g
varetage medlemm

at vareta e medlemmernes fælles interesser indenfor forskning o
uddannels ægge og administrere 
spe d
Sundhedss

e, herunder at planl
cialud annelsen til hospitalsfysiker i overensstemmelse med 

tyrelsens retningslinier 
  2.3 at bidrage til styrkelse af medlemmernes faglige netværk 

2.3. at samarbejde med andre organisationer på områder, der har 
be ydning for det medicinsk fysiske område. 

2.4 at samarb der, der har 
bety gt

ejde med andre organisationer på områ
dnin  for det medicinsk fysiske område. 

2.

S edical Physics 
(IOMP) og European Federation of Organisations for Medical 
Ph

2.5 Sels t 
Physi I
Me P

 (N
internatio
hvilke sels

4. 

elskabet er tilsluttet International Organisation of M

ysics (EFOMP). 

kabe
cs (

er tilsluttet International Organisation of Medical 
OMP), European Federation of Organisations for 

dical 
Physics

hysics (EFOMP) og Nordic Association for  Clinical 
ACP) og kan etablere kontakt til andre relevante 

nale selskaber. På selskabets hjemmeside fremgår det, 
kaber, der aktuelt er kontakt til 

§3. Med §3. Medlemsskab lemsskab 
3.1. 

Som ordinært medlem kan optages enhver med en længerevarende 
 tilsvarende erfaring indenfor medicinsk fysik 

3.1. Som ordin
længereva g b) 

uldført uddannelse til hospitalsfysiker eller uddannelse eller

ært medlem kan optages enhver, som har a) en 
rende teknisk/naturvidenskabelig uddannelse o

igangværende/f
tils devaren  erfaring indenfor medicinsk fysik 

3.
S
vi

3.2. So r
virksomhe
medlemm

2. 
om ekstraordinært medlem kan optages enhver, der ved sin 
rksomhed fremmer selskabets formål. 

m ekst aordinært medlem kan optages enhver, der ved sin 
d fremmer selskabets formål. Ekstraordinære 
er har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelse

og gudval . 
3. o 3.3. So ma3. S m firmamedlem kan optages interesserede virksomheder. m fir medlem kan optages interesserede virksomheder. 



Firmamedlemmernes medarbejdere kan deltage i selskabets møder 
o
til 

Firmamedlemmernes medarbejdere kan deltage i selskabets mø
g kurser. Ved selskabets møder kan firmamedlemmer få lejlighed 

demonstration af tekniske nyheder og lignende. 

d
og kurser. Ved selskabets møder kan firmamedlemmer få lejligh
til demons
Firmamedl
bestyrelse

tration af tekniske nyheder og lignende. 
emmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til 

 og udvalg. 
3.4. Anmodning om optagelse som medlem fremsendes til bestyrelsen. 

V
M
an
o
ge

3.4. Anmodnin
ed først givne lejlighed underrettes selskabets medlemmer herom. 
odtager bestyrelsen ingen skriftlig indsigelse i løbet af 14 dage, er 
søgeren optaget. Fremkommer blot én indsigelse, afgøres 

ptagelsen ved skriftlig hemmelig afstemning på den efterfølgende 
neralforsamling. 

g om optagelse som medlem fremsendes til selskabets
sek  s
tv a
vurdering.
hjemmesid
næstfølge

retær,
ivl om 

om almindeligvis imødekommer anmodningen. Ved 
nsøgers faglige baggrund foretager bestyrelsen en 
  Liste over årets nytilkomne medlemmer fremgår af 
en og udsendes med bestyrelsens beretning ved den 

nde generalforsamling jfr. §6.2. 
3.5. Æ

e ges i selskabet efter vedtagelse på 
e

3.5. Æresmedlresmedlemmer og korresponderende medlemmer kan efter 
styrelsens forslag optab

g neralforsamling. 

emmer kan efter bestyrelsens forslag udnævnes/optage
selskabet, givne 
ste e

når på en given generalforsamling 2/3 af de af
mmer r for optagelsen. Æresmedlemmer har rettigheder som

ordinære medlemmer. 
3.6. U

be
3.6. Udmeldeldmeldelse kan kun ske til et årsskifte efter skriftlig anmodning til 

styrelsen. 
se kan kun ske til et årsskifte efter skriftlig anmodning

sekretæren. 
3 E

l
3.7. Ve i

Geni e
.7. 

s
t medlem, der undlader at betale kontingent til selskabet, vil blive 
ettet efter 3 års restance. 

d kont
ndm

ngentrestance ud over 1 år fortabes medlemsskabet. 
ldelse kan kun finde sted efter udligning af restancen. 

3 T
t

m

3.8. Til u
stem v

.8. 
s

il eksklusion af et medlem kræves mindst 2/3 af de afgivne 
emmer ved en hemmelig afstemning blandt alle ordinære 
edlemmer. 

ekskl
mer 

sion af et medlem kræves mindst 2/3 af de afgivne 
ed en hemmelig afstemning blandt alle ordinære 
er. medlemm

§4 o §4. Økonomi . Øk nomi 
4.1. S 4.1. Selskabetselskabets regnskabsår er kalenderåret.  regnskabsår er kalenderåret. 
4.2. M al betale et årligt kontingent, der opkræves forud 

bsåret. Kontingentet for ekstraordinære medlemmer skal 
smedlemmer, 

ko
in

4.2.  et årligt kontingent, der fastsættes  på 
ntingentet 

eks i inære 

kontingent

edlemmerne sk
for regnska
være lavere end for ordinære medlemmer. Ære
korresponderende medlemmer og pensionerede medlemmer er 

ntingentfrie. Ved kontingentrestance forstås manglende 
dbetaling af kontingent 1 måned efter forfaldsdato. 

Medlemm
generalfor

erne skal betale
samlingen og opkræves i regnskabsåret. Ko
nære medlemmer skal være lavere end for ordtraord

medlemmer. Æresmedlemmer og pensionerede medlemmer er 
frie.  

4.3. S
re

4.3. Selskabets
valgte rev
revisorsup

elskabets regnskaber revideres af de på generalforsamlingen valgte 
visorer eller, i tilfælde af frafald, af den valgte revisorsuppleant. 

 regnskaber revideres af de på generalforsamlingen 
isorer eller, i tilfælde af forfald, af den valgte 
pleant. 

4. Sel 4.4. Sel t 4. skabet hæfter kun med den til enhver tid værende formue. skabe hæfter kun med den til enhver tid værende formue. 



    
§ . Best lsen §5. Bestyrelsen 5 yre
5. består af 1 formand samt 4 og højest 6 andre 

m

n består af 1 formand samt mindst 4 og højst 6 andre 

stemme u

1. Bestyrelsen 
edlemmer. 

5.1. Bestyrelse
medlemmer. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens 

dslagsgivende. 
5.2. 

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad 
gangen. 

5.2. Bestyrelse 
2 å a

og formand vælges på en ordinær generalforsamling 
r ad g ngen. Genvalg kan finde sted for yderligere 2 perioder

Et m
bestyrelse
funktionsp

medle , der har siddet i bestyrelsen i 6 år, kan kun nyvælges 
n, når der er gået mindst 2 år siden sidste 
eriode. Dog kan et medlem, som har siddet i bestyrels

i 6 år, væl
gang. Det 
grenspecia
pladser, fo

ges til formand for 2 år med mulighed for genvalg én 
bør tilstræbes, at der opstilles kandidater fra alle 
ler. Hvis antallet af kandidater overstiger antallet af 
retages skriftligt valg. Valg til formandsposten foretag

først. Hve
kandidater
hvert gren
Resterend
stemmetal

r stemmeberettiget kan derefter stemme på så mange 
, som der er pladser. Valgt til bestyrelsen er inden for 
speciale den kandidat, der her har fået flest stemmer. 
e pladser tilfalder herefter kandidaterne med højest 
 uanset gren. 

5.3. Bestyrelsen afgør hvem af dens medlemmer, der i formandens 
frafald, skal fungere som formand. En eventuel vakance i 

estyrelsen kan bestå indtil førstkommende generalforsamling. 

  Bestyrelse
frafald ska
bestyrelse
genera orb

n afgør hvem af dens medlemmer, der i formandens 
l fungere som formand. En eventuel vakance i 

n genbesættes ved førstkommende ordinære 
samling. lf

5.4. 

B

5.4. Bestyrelse
organisere
repræsent rnationale organisationer, udvestyrelsen organiserer selv sit arbejde. 

n konstituerer sig med kasserer og sekretær og 
r selv sit arbejde. Bestyrelsen udpeger selskabets 

anter i nationale og inte a
og mnævn .m.  

  

 5.5 

Kommuni
selskabets
foreskreve

kation mellem bestyrelse og medlemmer foregår via 
 hjemmeside eller ved e-mail. Hvor der i lovene er 
t skriftlighed, skal der (mindst) ske udsendelse af e-m

Det er det 
modtager 

enkelte medlems ansvar at sikre sig, at selskabet 
besked om ændringer i e-mail-adresser.  

§6. Ledelse og kompetence §6. Lede g kompetenlse o ce 
6.1. Øverste myndighed i Selskabet er generalforsamlingen, medens den Øverste m6.1. yndighed i selskabet er generalforsamlingen, mens den



daglige virksomhed ledes af bestyrelsen. daglige virksomhed ledes af  bestyrelsen. 
6.2. 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert forår. Dagsordenen 
sk

•   ning 
•   gnskab for det forløbne 

•   

af 
•   

•         V
•   Val nt (kun ulige år) 
•   ) 
•   

•   

•   

•     og IOMP 
•   

•   

Hvis et ag 
herom 
general

6.2 

al mindst omfatte følgende punkter: 
•         Valg af dirigent 
•      Godkendelse af dagsorden    

 Bestyrelsens årsberet     

      Forelæggelse af det reviderede re
regnskabsår 

      Budget for det løbende regnskabsår, herunder fastlæggelse 
kontingenter 

      Valg af formand (kun ulige år) 
alg af bestyrelsesmedlemmer (kun ulige år) 

      g af revisorer og en revisorsupplea
Val      g af delegerede til EFOMP og IOMP (kun ulige år
Bere      tning fra uddannelsesrådet 
Beretning fra bedømmelsesudvalget       

 Beretning fra dosimetriudvalget      

    Beretning fra delegerede til EFOMP 
      Beretning fra Fonden 
      Eventuelt 
 medlem ønsker et specielt emne på dagsordenen, skal skriftligt forsl

dage før afholdelse af være formanden i hænde senest 28 
forsamlingen. 

Den ordin
Gen o
årlige DS

ære generalforsamling afholdes hvert forår. 
eralf rsamlingen holdes normalt i Danmark i tilknytning til 

MF-symposium,  men kan holdes i et andet nordisk lan
hvis DSM
Dagsorden

•         V

•         Godkend

•         Bestyre elelse om 
optagelse af nye medlemmer  

•         Forelægge det forløbn

F-symposiet indgår i et fællesnordisk møde (NACP). 
en skal mindst omfatte følgende punkter:  

alg af dirigent  

else af dagsorden  

lsens årsberetning, herunder medd

lse af det reviderede regnskab for e
regnskabsår  

Beretning fra F

•         Budge bsår, herunder fastlægge

onden 

t for det løbende regnska l
af kon

•         Valg a

•         Valg af bestyrelsesmedlemmer (normalt kun ulige år)  

•         Valg af revisorer og en revisorsuppleant (normalt kun u

tingenter  

f formand (normalt kun ulige år)  

l
år)  

 

•         Beretning ddannelsesrådet  fra U

Kommentar: nsyn til tager he
muligheden for at holde 
generalforsamling ved NACP 
(uden at åbne for vilkårlige 
kupforsøg) 



Valg til Uddannelsesrådet (normalt kun ulige år) 

•         Beretning fra Bedømmelsesudvalget 

Valg til Bedømmelsesudvalget (normalt kun ulige år) 

•         Beretn

•         Beretn

 

•         Eventu lt  

Forud for gene ndkalder sekretæren i en e-mail 
forslag til emner.  Skriftlige forslag skal være foreningen i hæn

ing fra eventuelle særlige interessegrupper (SIG) 

ing fra delegerede til NACP, EFOMP og  IOMP  

e

ralforsamlingen i
d

senest 28 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 
6.3. En ekstraordinær generalforsamling: 6.3. En ekstraordinær generalforsamling: 

  
) ne, men 
) er efter formandens 

m e 
m mnerne. 

  

  

a) kan ind

b) d
modta
medlemmer, der samtidig angiver forhandlingsemnet eller -
emnerne. 

  a  kan indkaldes på ønske af bestyrelsen ale
 skal indkaldes og afholdes indenfor 5 ugb
odtagelse af et skriftligt forlangende fra mindst 6 ordinær
edlemmer, der samtidig angiver forhandlingsemnet eller -e

kaldes på ønske af bestyrelsen alene, men 

 skal in
gel

kaldes og afholdes indenfor 5 uger efter formandens 
se af et skriftligt forlangende fra mindst 6 ordinære 

6.4. E
1
dagsordenen. 

6.4. En general
mindst 14
dagsorden

n generalforsamling skal indvarsles for medlemmerne med mindst 
4 dages varsel ved skriftlig meddelelse, der indeholder 

forsamling skal indvarsles for medlemmerne med 
 dages varsel ved skriftlig meddelelse, der indeholder 
en. 

6. V
da

6.5. 
dags n

5. ed en generalforsamling må kun de emner, der er angivet i 
gsordenen, optages til beslutning. 

Ved en ge
orde

neralforsamling må kun de emner, der er angivet i 
en, optages til beslutning. 

6.6. E t. 
K

a

6.6. En general
var
ko n

n generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er lovlig varsle
un de fremmødte ordinære medlemmer uden kontingentrestance 
r stemmeret. h

forsamling er beslutningsdygtig, når den er lovlig 
slet. K

ntinge
un de fremmødte ordinære medlemmer uden 
trestance har stemmeret. 

6. A
t

6.7. All rg
stem e

7. 
s

lle spørgsmål på en generalforsamling afgøres ved simpelt 
emmeflertal, undtagen i forhold under §3.8 og §8.2. Dirigenten 

e spø
mefl

smål på en generalforsamling afgøres ved simpelt 
rtal, undtagen i forhold under §3.8, §10 og §11.2. 



bestemmer, om afstemningen skal foregå ved håndsoprækning eller 
he
st
ge
he

Dirigenten bestemmer, om afstemning skal foregå ved 
håndsopræ
ordinære 
spørgsmål

mmeligt skriftligt. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens 
emme dobbelt. 1/3 af de fremmødte ordinære medlemmer på en 
neralforsamling kan kræve, at et spørgsmål sendes til skriftlig 
mmelig afstemning blandt alle ordinære medlemmer. 

kning eller hemmeligt skriftligt. 1/3 af de fremmødte 
medlemmer på en generalforsamling kan kræve, at et 
 sendes til skriftlig hemmelig afstemning (urafstemnin

blandt alle ordinære medlemmer. Urafstemning holdes inden for
uger. 

6.8. Best
in

r

 
 

yrelsen vælger Selskabets repræsentanter i nationale og 
ternationale organisationer, udvalg og nævn m.m. Valget skal 
dentligvis bekræftes på førstkommende generalforsamling. o

6.9. 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af sager af særlig 
interesse for medlemmerne. Medlemmerne bliver umiddelbart 
or

6.8. Selskabe r følgende stående udvalg, som refererer til 
bes e

1) Uddann  §7 

2) Bedøm

3) Sympo

Bestyrelse il behandling af sage

ienteret om udvalgets sammensætning og kommissorium. 

t ha
tyrels n: 

elsesrådet, jfr.

melsesudvalget, jfr. §8 

sieudvalget, jfr. §9 

n kan i øvrigt nedsætte grupper t r
særlig in dlemmerne orienteteresse (SIG) for medlemmerne. Me r
på selskab
kommisso

ets hjemmeside om udvalgs sammensætning og 
rium. 

§7. Uddannelseråd  §7. Uddannelseråd 
7.1. 

Selskabet vælger efter den i §7.3 fastlagte procedure et 
Uddannelsesråd til varetagelse af medlemmernes interesser 
vedrørende grund- og efteruddannelse i medicinsk fysik. Rådet 
be

7.1. Uddannel

står af 5 medlemmer og indtil 5 suppleanter. 

sesrådet  varetager medlemmernes interesser vedrørend
specialudd k fysik i overensstemmelse med 
Sundh t Rådet består af 6 medlemmer 

annelse i medicins
eds yrelsens retningslinier. o

ind u
val p

2 medlem
strålebeha

1 medlem 

til 4 s
ggrup

ppleanter. Opstilling og valg sker inden for 4 
er: 

mer(+ suppleant) med fagligt speciale i onkologisk 
ndling  

(+ suppleant) med fagligt speciale i diagnostisk 



radiologi  

1 medlem (+ suppleant) med fagligt speciale i nuklearmedicin 

1 medlem (+ suppleant) fra gruppen af nyuddannede (uddannels
afsluttet si

 Hertil ko styrelsen efter 
generalfor

 

den sidste valg) 

mmer 1 medlem udpeget af be
samlingen 

7.2. Kun de medlemmer af Selskabet, der har opnået godkendelse som 
uddannet/erfaren hospitalsfysiker i et af de tre lægefaglige specialer, 
r

gr
si
va

7.2. Kun ordinære medlemmer af selskabet, der har opnået godkend

e  valgbare til selskabets Uddannelsesråd. Dette gælder dog ikke for 
uppen af øvrige ordinære medlemmer. I tvivlstilfælde er det det 
ddende Uddannelsesråd, der skal afgøre, om en kandidat er 
lgbar. 

e
som udda et/erfaren hospitalsfysiker i et af de tre faglige 
spe , 

nn
cialer er valgbare til Uddannelsesrådet. I tvivlstilfælde er det

det afgåen
valgbar. K

de Uddannelsesråd, der afgør, om en kandidat er 
un ordinære medlemmer af selskabet har stemmeret v

valget til Uddannelsesrådet. 
7.3. V

fø
m
fr
sp
E
P
v
va
sk
m
op
u
an
af
fo
m

7.3. Valg til Ualgproceduren for valg til det i §7.1 nævnte Uddannelsesråd er 
lgende: Selskabets bestyrelse indkalder blandt de valgbare 
edlemmer forslag til kandidater. Der bør være mindst 2 kandidater 
a hvert af de tre specialområder relateret til de tre lægefaglige 
ecialer: onkologi, radiologi og klinisk fysiologi/nuklearmedicin. 

ndvidere bør der være 2 kandidater fra gruppen af nyuddannede. 
å en generalforsamling, der afholdes mindst 14 dage herefter, 
ælges der blandt de fremmødte ordinære medlemmer en 
lgbestyrelse på 3 medlemmer. Valgbestyrelsen lader foretage 
riftlig hemmelig urafstemning blandt Selskabets ordinære 
edlemmer. Valgt til medlemmer af Uddannelsesrådet er de, der 
når højest stemmetal indenfor hver af valggrupperne. Suppleanter 

dtages herefter blandt de resterende kandidater med næsthøjeste 
tal stemmer indenfor hver af valggrupperne. Højst 2 medlemmer 
 Rådet kan være fra samme afdeling/laboratorium. Valget gælder 
r en periode af 4 år. Det nye Uddannelsesråd tiltræder senest 3 
åneder efter den ordinære generalforsamling. Sammensætningen 

ddannelsesrådet gælder for en periode af 2 år; genvalg
siddende 
føl g

medlemmer kan kun finde sted op til 3 på hinanden 
gende ange. I valgår indkalder selskabets bestyrelse forud fo

gene or
medlemm

ralf samlingen forslag til kandidater blandt de valgbare 
er. Opstilling og valg sker i 4 valggrupper, jfr. §7.1. Fo

hver valgg
antallet af
henvendel

ruppe søges opstillet mindst 1 kandidat mere end 
 pladser i gruppen. Opstilling kan ske forud ved 
se til bestyrelsen, eller direkte på generalforsamlingen

På general
stemmebe
antallet af
Uddannel
de højeste
resterende

forsamlingen foretages skriftligt valg, hvor enhver 
rettiget kan afgive i alt 5 stemmer, fordelt svarende til 
 pladser i hver valggruppe. Valgt til pladserne i 
sesrådet er de, der indenfor hver deres valggruppe opn
 stemmetal. Suppleanter udtages tilsvarende blandt de 
 kandidater. Det nye Uddannelsesråd tiltræder senest 1

måned efte
med en fo
meddeles 

r den ordinære generalforsamling og konstituerer sig 
rmand. Sammensætningen af Uddannelsesrådet 
Sundhedsstyrelsen. 



af Uddannelsesrådet meddeles Sundhedsstyrelsen 
7.4. U sen forud 

o
be

7.4. Uddannelsesrådet indgiver skriftlig beretning til bestyrelsen forddannelsesrådet indgiver skriftlig beretning til bestyrel
f r den årlige ordinære generalforsamling og aflægger mundtlig 

retning ved generalforsamlingen. 

u
for rl
beretning 

den å ige ordinære generalforsamling og aflægger mundtlig 
ved generalforsamlingen. 

7.5. Af ankes ved henvendelse til 
e
l

7.5. Med mind ageadgang, k
afg r

gørelser truffet af uddannelsesrådet kan 
b
k

styrelsen, som derefter udpeger et uvildigt udvalg til behandling af 
agen. 

re Sundhedsstyrelsen fastsætter anden kl
ørelse  truffet af uddannelsesrådet ankes til bestyrelsen.  

§8. Fagl igt bedømmelsesigt bedømmelsesudvalg §8. Fagl udvalg 
8 alsfysikere som kvalificeret 

p
in
pr
be
o
m
U
be
S

italsfysikere som medicinsk fysis
.1. Til faglig bedømmelse af hospit

ekspert (eller medicinsk fysisk ekspert) i et eller flere 
ecialeområder i medicinsk fysik og til vurdering af de årlige 
dberetninger til CPD-systemet for kontinuert uddannelse og 
ofessionel udvikling, har selskabet et Bedømmelsesudvalg 
stående af 2 repræsentanter fra chefgruppen (samt 2 suppleanter) 

g 1 repræsentant fra seniorgruppen (samt 1 suppleant). Udvalgets 
edlemmer vælges for en fireårig periode og kan genvælges. 
dvalget er tillige Selskabets bedømmelsesudvalg vedrørende 
sættelse af cheffysikerstillinger og dets sammensætning meddeles 

undhedsstyrelsen. 

s

8.1. 
Til faglig bedømmelse af hosp k
eks i et eller flere specialeområder i medicinsk fysik og til 
vurdering 
kontinuert

pert 
af de årlige indberetninger til CPD-systemet for 
 uddannelse og professionel udvikling har selskabet et

Bedømme
bedømme

lsesudvalg. Udvalget er tillige selskabets 
lsesudvalg vedrørende besættelse af cheffysikerstilling

Udvalget 
faglige sp
ekspertbe

består af 1 medlem og 1 suppleant fra hvert af de tre 
ecialer samt 1 medlem udpeget af bestyrelsen. Kun 
dømte medlemmer er valgbare eller kan udpeges.. 

8.2. E
u lsfysiker, kan lade sig indstille til 

e
B
se
sk
af 
til 
be
pr
B
o
fr
ud

8.2. Ethvert m
uddann
kva ti

n 

thvert medlem, der har Sundhedsstyrelsens godkendelse som 
ddannet/erfaren hospita

b dømmelse til kvalificeret ekspert. Anmodningen sendes til 
edømmelsesudvalget, der orienterer selskabets bestyrelse ved 
kretæren om modtagelse af anmodningen. Bedømmelsesudvalget 
al afgive skriftlig bedømmelse senest 4 måneder efter modtagelse 
anmodningen. EFOMP's retningslinier for kvalifikationskravene 
den medicinsk fysiske ekspert er vejledende tillige med EFOMP's 
skrivelse af kravene til den kontinuerte uddannelse og 
ofessionelle udvikling (CPD) i medicinsk fysik. 
edømmelsesudvalget kan lade sig supplere med faglig ekspertise 
g skal i tvivlsspørgsmål om faglig kompetence indhente udtalelser 
a EFOMP (via formand/sekretær i EFOMP's 
dannelseskommite). Bedømmelsen skal revurderes hvert 5. år. 

edlem, der har Sundhedsstyrelsens godkendelse som 
et hospitalsfysiker eller tilsvarende dokumenterede 

lifika
faget, ka

oner, og som yderligere har fem års virke inden for 
lade sig indstille til bedømmelse til kvalificeret eksper

Anmodnin
selskabets 
anmodnin
bedømme

gen sendes til Bedømmelsesudvalget, der orienterer 
bestyrelse ved sekretæren om modtagelse af 

gen. Bedømmelsesudvalget skal afgive skriftlig 
lse senest 4 måneder efter modtagelse af anmodningen

EFOMP's retningslinier for kvalifikationskravene til den medicin
fysiske ekspert er vejledende tillige med EFOMP's beskrivelse a
kravene til den kontinuerte uddannelse og professionelle udvikli
(CPD) i m
supplere m

edicinsk fysik. Bedømmelsesudvalget kan lade sig 
ed faglig ekspertise og skal i tvivlsspørgsmål om fagl

kompetence indhente udtalelser fra EFOMP (via formand/sekret
i EFOMP's uddannelseskomite). Bedømmelsen skal revurderes 

Kommentar: er tænkt også at 
omfatte bestyrelsens udpegning 



hvert 5. år. 
8.3. 

Valgproceduren for det i §8.1 nævnte faglige bedømmelsesudvalg er 
fø
m
af
or
V
bl
af
til

8.3. Valg til Be lget gælder for en periode af 2 år; 
gen af
hinanden 

lgende: Selskabets bestyrelse indkalder blandt de valgbare 
edlemmer forslag til kandidater. På en generalforsamling, der 
holdes mindst 14 dage herefter, vælges der blandt de fremmødte 
dinære medlemmer en valgbestyrelse på 3 medlemmer. 
algbestyrelsen lader foretage en skriftlig hemmelig urafstemning 
andt Selskabets ordinære medlemmer. I tilfælde af stemmelighed 
gøres valget ved lodtrækning. Det faglige bedømmelsesudvalg 
træder senest 3 måneder efter den ordinære generalforsamling. 

dømmelsesudva
valg  siddende medlemmer kan finde sted op til 3 på 

følgende gange. I valgår indkalder selskabets bestyrels
forud for 
valgbare 

generalforsamlingen forslag til kandidater blandt de 
medlemmer. Der søges opstillet mindst 2 kandidater fra

hvert af de
diagnostis

 tre faglige specialer onkologisk strålebehandling, 
k radiologi og nuklearmedicin. Opstilling kan ske foru

ved henve
generalfor

ndelse til bestyrelsen, eller direkte på 
samlingen. På generalforsamlingen foretages skriftligt

valg, hvor
kandidat f

 enhver stemmeberettiget kan afgive en stemme på en 
ra hver valggruppe. Valgt til Bedømmelsesudvalget er

3, der inde
Suppleant
stemmetal

nfor hver deres valggruppe opnår højest stemmetal. 
er bliver tilsvarende de, der har opnået næsthøjest 
. Det nye Bedømmelsesudvalg tiltræder senest 1 måne

efter den ordinære generalforsamling.  
8.4. Bedømmelsesudvalget indgiver skriftlig beretning til bestyrelsen 

forud for den årlige ordinære generalforsamling og aflægger 
m

8.4. Bedømmel

undtlig beretning ved generalforsamlingen. 

sesudvalget indgiver skriftlig beretning til bestyrelsen
forud for 
mu  

den årlige ordinære generalforsamling og aflægger 
ndtlig beretning ved generalforsamlingen. 

8. Af
he
til

8.5. Afgø e
henvendel
udv f 

5. gørelser truffet af det faglige bedømmelsesudvalg kan ankes ved 
nvendelse til bestyrelsen, som derefter udpeger et uvildigt udvalg 
 behandling af klagen. 

rels r truffet af Bedømmelsesudvalget kan ankes ved 
se til bestyrelsen, som derefter udpeger et uvildigt 
ekspertbedømte til behandling af klagen. alg a

§9 i   . Dos metriudvalget 
9.1. T

Ud r, gerne en fra hvert grenområde 
lges af generalforsamlingen for et år ad 

a

 

 

il koordinering af dosimetriopgaver har DSMF et dosimetriudvalg. 
valget består af  tre persone

under DSMF, og væ
g ngen. Udvalget konstituerer sig med en kontaktperson 

9.2. D
ar
re
m

fo

 

 

et er dosimetriudvalgets opgave at nedsætte og stimulere 
bejdsgrupper til belysning af konkrete områder og opgaver 
lateret til dosimetri, samt at oplyse grupper, når målet er nået eller 
å opgives. Udvalget styrer hvilke arbejdsgrupper, der er nedsat, 

vad der er målsætning for gruppen samt hvem der er kontaktperson 
r hver arbejdsgruppe 

h

9.3. E   nhver arbejdsgruppe under dosimetriudvalget skal som minimum 



bestå af en kontaktperson, som også er referent for den enkelte 
ar
m

bejdsgruppe. Det er kontaktpersonens ansvar at der arbejdes frem 
od målet for arbejdsgruppen. 

9.4. A  deltagere i arbejdsgrupper. 
D
o
(S

 

 

lle medlemmer af DSMF kan være
osimetriudvalget kan dog også anmode personer uden for DSMF 
m at deltage i arbejdsgrupperne. Statens Institut for strålehygiejne 
IS) tilbydes deltagelse i alle arbejdsgrupper. 

9.5. A
a
f

 
 

lle medlemmer af DSMF kan løbende komme med forslag om 
s
a

mt kandidater til nye arbejdsgrupper, som derefter kan nedsættes 
 dosimetriudvalget. 

9.6. D
så jdet kan have interesse for alle de tre grene 
un

 
 

et er ønskeligt, men ikke et krav, at arbejdsgrupper nedsættes med 
 bredt et formål, at arbe
der DSMF 

9.7. E
ra triudvalget ved afslutning af arbejdet. Det er 

fo
sk
m

 

 

nhver arbejdsgruppe skal som minimum aflægge en skriftlig 
pport til dosime

ønskeligt, at der herudover kommer løbende meldinger om 
reløbig status. Det er dosimetriudvalgets opgave at opbevare det 
riftlige materiale samt at gøre det tilgængeligt for selskabets 
edlemmer 

9.8. A
af 

  rbejdsgrupper som af dosimetriudvalget anses for inaktive opløses 
dosimetriudvalget senest inden næste generalforsamling 

9. D
e

o
r

o  
b

 

 

9. 
g

osimetriudvalget aflægger mundtlig beretning på hver ordinær 
neralforsamling. En sådan beretning skal som minimum 

mhandle hvilke arbejdsgrupper, der er nedsat, samt en kort 
o ientering om arbejdet i de nuværende arbejdsgrupper. Der bør 

gså orienteres om hvilke arbejdsgrupper, der er opløst siden sidste
eretning 

  . Symposieudvalget §9
 

 
9.1. Bestyrelsen nedsætter et symposieudvalg med repræsentation fra

bestyrelsen til planlægning og afvikling af videnskabelige møder
der forventes (mindst) gennemført et årligt symposium. 

 
nø 9.2. Sy eumposi

dvendig
dvalget kan efter behov supplere sig med det 
e antal medlemmer. 

  9.3. Bestyrelsen sikrer Symposieudvalget den nødvendige økonomisk



handlefrihed ved allokering af midler fra foreningen. Udvalget 
fremlægge
regnskab t
symposiu

r et budget til bestyrelsens godkendelse og aflægger 
il bestyrelsen senest 6 måneder efter et afholdt 

m og desuden forud for generalforsamlingen. 
  §10.    Ændring af lovene 
 

 

10.1 Ændringer i lovene kan foretages ved ordinær eller ekstraordinær
ge orneralf samling efter at forslag til ændringer skriftligt er tilstill
medlemmerne ved generalforsamlingens indvarsling. Vedtagelse
lovændrin
ordinære 
tilstedevæ
Såfremt (a

ger forudsætter (a) at mindst halvdelen af selskabets 
medlemmer er tilstede og (b) at mindst 2/3 af de 
rende ordinære medlemmer stemmer for forslaget. 
) ikke er opfyldt, kan forslaget udsættes til en følgende

ordinær g
begge tilf
stemmefle

eneralforsamling eller sendes til skriftlig urafstemning. 
ælde kan lovændringer da vedtages ved simpel 
rhed.  

§10. Opløsning af Selskabet §11. Opløsning af Selskabet 
10.1. Forslag om opløsning af Selskabet kan optages på dagsordenen for 

reglerne i §6.2 og §6.3. 
11.1. Forslag o kabet kan optages på dagsordenen 

en generalforsamling efter 
m opløsning af Sels f

en generalforsamling efter reglerne i §6.2 eller §6.3. 
1

r

af
se
af 

11.
t

o g
afg ve

0.2. 
k
Vedtagelse af Selskabets opløsning på en generalforsamling 

æver, at 2/3 af selskabets ordinære medlemmer stemmer for 
opløsningen. Er denne betingelse ikke opfyldt, skal spørgsmålet 

gøres ved en skriftlig hemmelig afstemning blandt alle 
lskabets ordinære medlemmer. Selskabet opløses, hvis over 2/3 
de afgivne stemmer er for opløsning. 

2. V lsedtage
kræver, a

e af Selskabets opløsning på en generalforsamling 
 2/3 af selskabets ordinære medlemmer stemmer for 

pløsnin
øres 

en. Er denne betingelse ikke opfyldt, skal spørgsmålet 
d en skriftlig hemmelig afstemning blandt alle selskabe

ordinære 
afgivne ste

medlemmer. Selskabet opløses, hvis over 2/3 af de 
mmer er for opløsning. 

10.3. E
ge
sk

11.3. Efter vedt
generalfor

fter vedtagelse af opløsning af Selskabet skal en 
neralforsamling afgøre, hvortil Selskabets eventuelle formue 
al anvendes. 

agelse af opløsning af Selskabet skal en 
samling afgøre, hvortil Selskabets eventuelle formue sk

anvendes. 
  § 12 Ikrafttræd ven og o ergangsbestemmelse: 



 

 

 

Nærværende love træder i kraft ved vedtagelsen. Dog fortsætter d
i 2009 for 4 år valgte Bedømmelsesudvalg som planlagt indtil 20
Uddannelsesrådet vælges i 2010 for en periode på 3 år, hvorefter
alle valg a
mulighede

fholdes synkront i ulige år. Begrænsningerne i 
n for genvalg træder i kraft fra 2011. 

 


