
FORRETNINGSORDEN
FOR

FDZ  LOKALAFDELINGER, LOKALRÅD OG LOKALAFDELINGERNES FÆLLESUDVALG (LFU)

1. Lokalafdelingerne/Lokalråd

 1.1 Formål

 • at arbejde ud fra FDZ’s formål, strategier og handlingsplaner
 • at samle zoneterapeuter i lokalafdelinger/netværk
 •  at styrke kommunikation og samarbejde blandt de lokale zo-

neterapeuter 
 •  at bidrage til en styrket kommunikation mellem FDZ’s besty-

relse og de lokale zoneterapeuter
 •  at bidrage til dialog mellem FDZ-studerende / FDZ-samarbej-

dende skoler og FDZ generelt 
 •  at være et debatforum, hvor medlemmerne kan deltage aktivt 

og blive hørt via en saglig dialog og aktiv lytning
 •  gennem gensidig respekt og meningsudvekslinger at kunne 

støtte hinanden kollegialt både fagligt og omkring foreningsar-
bejdet

 •  gennem udveksling af informationer og erfaringer, gennem 
diskussion af faglige emner/problematikker at kunne være 
med til at udvikle zoneterapien som fag og styrke den faglige 
identitet

 •  gennem indsamling af viden og visioner at kunne få en fælles 
forståelse for, hvad FDZ skal arbejde for indadtil som udadtil

 •  gennem iværksættelse af initiativer og aktiviteter på lokal- og 
landsplan og under anvendelse af hinandens ressourcer at kun-
ne medvirke til at styrke zoneterapien og zoneterapeuternes rol-
le i samfundet og indenfor det etablerede sundhedsvæsen

 1.2  Lokalafdelingernes lokalråd,  
organisation 

 •  hver lokalafdeling afholder årsmøde, senest 14 dage før FDZ’s 
generalforsamling med orientering om årets gang i lokalafde-
lingen, herunder orientering om økonomien samt information 
om FDZ’s visioner og handlingsplaner

 • referat af årsmødet sendes til FDZ Sekretariatet
 • landets max. 10 lokalafdelinger dækker geografisk hele landet
 •  på årsmødet vælges et lokalråd bestående af 3-5 repræsen-

tanter, som skal være aktive medlemmer i FDZ
 •  alle aktive medlemmer kan bestride tillidsposter i FDZ, jf. 

FDZ’s vedtægt § 4 A, stk. 1-6
 •  lokalrådets repræsentanter vælges for 2 år ad gangen. En re-

præsentant kan alene vælge/genvælges for en maksimal peri-
ode på 6 år i træk i henhold til FDZ’s vedtægt § 15, stk. 1.

 • halvdelen af lokalrådet er på valg hvert år
 •  hvert lokalråd vælger en lokalrådsrepræsentant, som fungerer 

som lokalafdelingens kontaktperson udadtil og evt. lokalafde-
lingens repræsentant i LFU

 1.3 Lokalrådets ansvar og opgaver
 •  hvert lokalråd råder over et årligt budgetteret beløb til afhol-

delse af arrangementer af social og faglig karakter
 •  i lokalrådet kan der ikke overføres opsparede midler til kommende 

år
 •  FDZ lokalråd kan via LFU søge om tilskud fra opsparede mid-

ler fra andre lokalråd til lokale arrangementer
 •  arrangerer foredragsholder, lokale, annoncering i Zonetera-

peuten og via FDZ Sekretariatet i aktivitetskalenderen og på 
lokalafdelingernes sider på fdz.dk, hvad angår arrangementer 
ud over de 2 årlige landsdækkende arrangementer, samt evt. 
opslag og evt. forplejning efter behov i den enkelte lokalafde-
ling

 •  at sende bilag for såvel indtægter som udgifter vedr. arrange-
menterne til FDZ’s Sekretariat

 •  at sende deltagerlister til FDZ Sekretariatet, som på det 
grundlag opkræver aftalt entre for medlemmer og gæster for 
deltagelse ved FDZ arrangementer

 •  at sikre at FDZ-medlemmer deltager gratis i min. årsmøde 
samt stormødearrangementerne i alle lokalafdelingerne

 •  via FDZ Sekretariatet at indkalde til årsmøde i lokalafdelingen 
med mindst 14 dages varsel, samt gennemføre valg til lokal-
rådet

 • at indsende referat fra årsmødet til FDZ’s Sekretariat

2. Lokalafdelingernes Fælles Udvalg LFU 

 2.1 Formål

 • at arbejde ud fra FDZ’s formål, strategier og handlingsplaner
 •  at være bindeled og dermed styrke kommunikationen mellem 

FDZ’s bestyrelse og de lokale zoneterapeuter
 •  at være et debatforum på det sundhedsfaglige område på 

tværs af regionerne i Danmark 
 •  gennem gensidig respekt og meningsudveksling på tværs af 

regionerne at kunne støtte op omkring foreningsarbejdet
 •  videreformidle viden og ideer fra landets regioner til debat i det 

fælles udvalg og dermed være inspirator for FDZ’s bestyrelse
 •  videreformidle viden og ideer, som kan medvirke til at styr-

ke og udvikle det zoneterapeutiske fag som inspiration for 
FDZ-samarbejdende skoler



 2.2 LFU’s organisation

 •  LFU består af én repræsentant fra hver af de max. 10 lokalaf-
delinger og én koordinator fra FDZ’s Sekretariat

 •  for at opnå kontinuitet i LFU, skal det være den samme re-
præsentant fra lokalafdelingen som deltager i fastlagte antal 
LFU-møder

 •  der er mødepligt for repræsentanterne i LFU, hvis mødeplig-
ten misligholdes, kan LFU forlange fremmøde af en anden re-
præsentant fra pågældende lokalafdeling

 •  LFU skal i samarbejde med FDZ-sekretariatet årligt arrangere 
max. ét landsdækkende stormøde. 

 •  i tilfælde af konflikt i lokalafdelingen skal LFU være behjælpe-
lig med at løse konflikten. Hvis dette ikke er muligt, gives sa-
gen videre til FDZ’s bestyrelse

3. LFU-Koordinatorens ansvar

• at arrangere LFU-møder, mødelokaler og traktement
• at være ordstyrer og referent
•  at følge op på løse ”ender” og udsende dagsorden senest 2 

uger før mødeafholdelse

• at udsende referater, oplæg og breve 
•  at fremlægge budget/regnskaber til hvert møde samt udarbejde 

forslag til årsbudget til FDZ’s bestyrelse
• at der udarbejdes en årsberetning som godkendes af LFU
•  i forbindelse med stormøder i samarbejde med LFU indgå aftale 

med underviser og/eller foredragsholder, annoncering i Zonete-
rapeuten, på lokalafdelingernes sider på fdz.dk

4. Økonomi

• LFU-repræsentanter modtager honorar ifølge gældende regler
•  LFU-repræsentanter modtager transportgodtgørelse svarende til 

billigste transportmiddel
•  udgiftsbilag med bilag fremsendes til Sekretariatet senest 2 mdr. 

efter hvert enkelt LFU-møde
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