Vedtekter gjeldende fra 13.03.2012

§ 1 - DEFINISJON
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund, med initialene PFF, er et frivillig og partipolitisk
nøytralt forbund. PFF er en sammenslutning av offentlig godkjente fysioterapeuter med
tilknytning og interesse for privat fysioterapivirksomhet. Studenter kan opptas som
studentmedlemmer.

§ 2 - FORMÅL
§ 2.1 - PFF skal ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og arbeidsmessige
interesser, også overfor offentlige myndigheter. PFF skal opprette og drive et
Rettshjelpfond med et eget styre og egne statutter. Statuttene skal sette rammene for
fondets virksomhet, og er en del av forbundets vedtekter.
§ 2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi.
§ 2.3 - PFF skal påvirke myndighetene ved å gi uttalelser om lover og forskrifter som berører
landets helsepolitikk.
§ 2.4 - PFF skal søke samarbeid med andre organisasjoner når det gjelder saker av felles
interesse.

§ 3 - FORBUNDETS ORGANISASJON
§ 3.1 - Årsmøtet er forbundets øverste myndighet.
Sentralstyret er forbundets øverste myndighet mellom årsmøtene.
Lokalforeningene er forbundets forbindelsesledd til medlemmene lokalt og er underlagt
forbundets vedtekter.
§ 3.2 - Innkallelse til årsmøtet sendes medlemmene skriftlig med minst 6 ukers varsel.
§ 3.3 - Årsmøtet holdes en gang i året senest innen utgangen av april. Saker som skal tas opp på
årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Sakspapirer og stemmeseddel
sendes medlemmene senest innen 2 uker før årsmøtet.
Stemmeseddel skal være returnert sekretariatet senest 1 uke før årsmøtet.
§ 3.4 - Alle saker som skal behandles på årsmøtet må være nevnt i innkallelsen.
§ 3.5 - Avstemninger på årsmøtet skal være hemmelige, og avgjøres ved simpelt flertall av de
avgitte stemmene (inkl. brevstemmer). Benkeforslag i forbindelse med valg avgjøres ved
2/3 flertall av årsmøtedeltakerne. Der det dreier seg om foreningens vedtekter eller
oppløsning kreves det likeledes 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Fullmakter godtas
ikke. Se forskrift om avstemninger på årsmøtet.
§ 3.6 - Medlemmer av styret velges av årsmøtet for 2 år om gangen.

§ 4 - ÅRSMØTET
FØLGENDE PROSEDYRE FØLGES AV ÅRSMØTET
 Velge ordstyrer, to referenter, to til å underskrive protokollen og et valgstyre.
 Godkjenne sentralstyrets beretning for perioden mellom årsmøtene.
 Godkjenne regnskap, og vedta budsjett for perioden frem til neste årsmøte.
 Fastsette kontingent.
 Fastsette styrehonorarer for det sittende styret.
 Behandle innkomne forslag/beretninger/rapporter.
 Vedta handlingsprogram/målsettinger.
 Velge sentralstyre bestående av leder og minst 4 styremedlemmer.
 Velge 2 revisorer.
 Velge eventuelle faglige utvalg.
 Velge etisk råd bestående av 3 medlemmer.
 Referentene skal føre protokoll over årsmøtet under tilsyn av årsmøtets ordstyrer.
 Protokollen skal underskrives av de 2 valgte protokollunderskrivere ved årsmøtets
slutt.
 Fastsette retningslinjer for godtgjørelse utover styrehonorar for styret.

§ 5 - SENTRALSTYRET
§ 5.1 - Sentralstyret skal ha jevnlige møter eller innkalle til møter når leder finner det
nødvendig, eller når minst 2 av sentralstyrets medlemmer krever det.
§ 5.2 - Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styrets medlemmer er tilstede.
Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
§ 5.3 - Protokoll skal føres fra sentralstyrets møter. Protokollen skal være tilgjengelig på
årsmøtet. I protokollen skal det fremgå hvilke saker som er behandlet, hva saken
gjelder og hvilket vedtak som er gjort. Det skal innføres hvilke styremedlemmer som
er tilstede/fraværende. Alle forslag skal føres inn i protokollen, enten de vedtas eller
ikke. Protokollen leses opp og vedtas på førstkommende styremøte. Styrereferat
sendes PFF's lokalforeninger.
§ 5.4 - Sentralstyret skal lede forbundets virksomhet i overensstemmelse med forbundets
vedtekter og etter vedtak fattet på årsmøtet.
§ 5.5 - Sentralstyret skal etter hvert årsmøte –













Velge sekretær som fører referat fra hvert styremøte.
Velge kasserer blant styrets medlemmer.
Fordele oppgaver til hvert enkelt styremedlem.
Utarbeide instruks for redaktørstillingen og redaksjonskomiteen.
Utarbeide instruks for sekretariatets leder. Denne godkjennes på første årsmøte.
Oppnevne evt. faggrupper/utvalg og komiteer som styret finner nødvendig.
Oppnevne forhandlingskoordinator.
Fastsette lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i PFF.
Innkalle til årsmøte.
Forberede og fremme forslag som skal behandles på årsmøtet.
Fremlegge revidert regnskap og budsjettforslag til årsmøtet.
Sende saker til uravstemning blant medlemmene om styret eller minst 10% av
forbundets medlemmer ønsker dette.
 Markedsføre PFF og dets medlemmer.

§ 5.6 - Sentralstyret skal til enhver tid kunne opprette et arbeidsutvalg som skal forberede
saker til styremøtene. Dette arbeidsutvalget bør bestå av leder, et styremedlem og
sekretariatet. Arbeidsutvalget har ikke mandat til å fatte beslutninger på sentralstyrets
vegne.
§ 5-7 – Sentralstyrets medlemmer skal være medlemmer av forbundet.

§ 6 - LOKALFORENINGER
§ 6.1 - Lokalforeningene er PFF's lokale forbindelsesledd til medlemmene og samler PFF's
medlemmer i det aktuelle geografiske området.
§ 6.2 - Lokalforeningene er underlagt forbundets vedtekter, og skal organiseres etter følgende
retningslinjer:
 Lokalforeningens navn skal være: PFF avdeling ........
 Lokalforeningen skal arbeide for å ha et godt forhold til sine medlemmer og
sentralstyret og bør holde seg orientert om sentralstyrets virksomhet slik at det i
påkrevde tilfeller kan komme med forslag som ivaretar medlemmenes interesser.
 For å være medlem av en lokalforening må kontingent til PFF være betalt. Det er opp
til hvert enkelt medlem frivillig å melde seg inn i lokalforeningen.
 Lokalforeningen skal ha egne vedtekter. Vedtektene anbefales å være likelydende for
alle lokalforeningen, og skal følge PFF's vedtekter.
 Lokalforeningene konstituerer egne styrer på egne årsmøter.
 Osloforeningens vedtekter sendes alle medlemmene sammen med møteinnkallingen.

§ 7 - FAGBLAD
§ 7.1 - PFF skal utgi et fagblad minst 4 ganger årlig.

§ 8 - MEDLEMMETS RETTIGHETER OG PLIKTER
§ 8.1 - Medlemmer med privat fysioterapivirksomhet som hovedverv har full stemmerett.
Andre medlemmer har begrenset stemmerett. (Ikke stemmerett ved uravstemninger).
Studenter har talerett.
§ 8.2 - Alle medlemmer har forslagsrett.
Forslag sendes PFF’s sekretariat, som formidler det videre til styrets leder. Forslaget skal
være begrunnet, og bør være formulert som et konkret forslag til vedtak.
Medlemmer av PFF har rett til bistand i saker som angår medlemmets forhold til
offentlige myndigheter og samarbeidspartnere. Bistanden ytes etter regler gitt i
Rettshjelpfondets vedtekter.
Medlemmer av PFF kan benytte initialene MPFF.
Medlemmer av PFF mottar forbundets fagblad uten ekstra kostnad.
§ 8.3 - Utmelding
Medlemskapet gjelder for et år om gangen – kontingenten for året anses som forfalt pr.
01.01. det angjeldende året, og kreves inn i to rater i løpet av året, siste rate pr. 01.07.
Utmelding kan bare finne sted med virkning pr. 01.01. Utmelding sendes skriftlig til
Sekretariatet innen denne datoen. Sekretariatet bekrefter uten unødig forsinkelse
utmeldingen sender innbetalingskrav på utestående kontingent frem til utmeldingens
ikrafttredelsesdato 01.01. dersom denne ikke er betalt.
Dersom medlemmet ønsker at utmeldingen skal ha virkning på et tidligere tidspunkt enn
01,01. tapes rettighetene medlemskapet medfører fra den dato medlemmet angir. Dette
medfører ikke reduksjon av forfalt kontingent.
Dersom forfalt kontingent ikke innbetales, kan rettslig inkasso iverksettes.

§ 9 - Tillitsvalgte / inhabilitet
 Medlemmer av forbundets styre og råd skal ikke delta i saksbehandling eller vedtak
når vedkommende er inhabil.
 Den tillitsvalgte må selv melde fra om inhabilitet.
 Habilitet vurderes utfra retningslinjene angitt i forskriften.
 Dersom en tillitsvalgt har vært inhabil i behandlingen av en sak kan det forlanges ny
saksbehandling.

§ 10 - ENDRING AV VEDTEKTER
§ 10.1 - Disse vedtektene kan bare forandres på årsmøtet med et flertall på minst 2/3 av de
avgitte stemmene. Forandringer skal være nevnt i innkallingen. Benkeforslag om
forandring av vedtekter kan ikke behandles av årsmøtet.

§ 11 - OPPLØSNING
§ 11.1 - Oppløsning av forbundet kan besluttes på et lovlig innkalt ordinært eller
ekstraordinært årsmøte. Oppløsning kan bare vedtas om 2/3 av de avgitte stemmene
går inn for dette. I tilfelle oppløsning avgjør årsmøtet hvordan forbundets eventuelle
midler skal disponeres, etter å ha innhentet forslag fra forbundets styre.

FORSKRIFTER TIL ENKELTE VEDTEKTER
TIL § 3 og § 4 - STEMMEGIVNING
• Stemmegivning i saker nevnt i årsmøteinnkallingen kan skje på årsmøtet eller ved
brevstemme sendt sekretariatet senest 1 uke før årsmøtet.
• Bare tilsendt stemmeseddel kan benyttes ved stemmegivning.
• Stemmeseddel utarbeidet i henhold til saker som skal behandles på årsmøtet sendes
medlemmet sammen med innkallingen.
• Alle stemmesedler skal være merket med løpenummer, som ikke kan settes i forbindelse
med den som har mottatt stemmeseddelen. I praksis gjøres dette ved at valgstyrets
formann legger stemmeseddelen i en konvolutt som forsegles. konvoluttene leveres
heretter sekretariatet, som legger en slik konvolutt i hver innkallelse til
stemmeberettigede medlemmer.
• Det er bare valgstyrets formann som disponerer segl til konvoluttene.
• Forseglet konvolutt med stemmeseddel returneres i lukket konvolutt til sekretariatet.
• Stemmesedler som sendes tilbake i konvolutt uten segl eller med brutt segl er ugyldige.
• Etter stemmeavgivningen på årsmøtet kontrollerer valgstyret stemmenes gyldighet, og
gjør opp resultatet av de avholdte avstemninger.

FORSKRIFT OM HABILITET (§ 9)
Et styre- eller rådsmedlem er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å
treffe avgjørelse i en sak
a)
når han selv er part i saken;
b)
når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i
sidelinje så nær som søsken;
c)
når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller
fosterbarn til en part;
d)
når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig
for en part etter at saken begynte;
e)
når han eier, leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller
bedriftsforsamling for, et selskap eller foretak som er part i saken.
Likeså er han inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke
tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan
innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær
personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om habilitetsinnsigelse er reist av
en part.
Habilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at medlemmets tilknytning til saken
eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og ikke noen av partenes interesser tilsier at
han viker sete.

