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Vedtægter for FaKD 

 
§ 1. Navn 

Navnet er Fagligt selskab af Kliniske Diætister (herefter FaKD).  
FaKD er hjemmehørende i København. 
 
§ 2. Formål 

Stk. 1. At varetage medlemmernes uddannelsesmæssige interesser. 
Stk. 2. At medvirke til at skabe flere arbejdspladser for medlemmerne. 
Stk. 3. At medvirke til at opretholde og højne det faglige niveau blandt medlemmerne. 
Stk. 4. At medvirke til at fremme den faglige etik og det kollegiale samarbejde. 
Stk. 5. Det faglige selskabs formål søges bl.a. fremmet ved: 
a) Samarbejde med andre behandlings- og ernæringsrelaterede foreninger, organisationer, 
selskaber mm.  
b) Udgivelse af informationsmateriale o.l. 
c) Afholdelse af møder, konferencer, kurser mv. efter behov. 

 
 
§ 3. Værdigrundlag  
 
FaKD bygger på et demokratisk værdigrundlag og møder det enkelte medlem i respekt, 
ligeværdighed, dialog og tillid. FaKD arbejder og løser sine opgaver centralt og decentralt. FaKD 
sikrer, at medlemmerne har indflydelse på selskabets politik og dermed selskabets aktiviteter. 

 
 

§ 3a. Tilhørsforhold 

Stk. 1. FaKD er en del af Kost & Ernæringsforbundet (herefter K&E). 
Stk. 2. FaKD er partipolitisk uafhængig. 
Stk. 3. FaKD er igennem K&E medlem af “The European Federation of the Association of 
Dietitians” (EFAD) og repræsenteres med 1 delegeret til EFAD’s årlige generalforsamling. 

 
 
§ 4. Medlemmer 
 
a) Som medlemmer af FaKD kan optages personer som har gennemført en eller flere af følgende 
uddannelser:  

• Klinisk diætist (PBES med speciale i klinisk diætetik, økonoma + overbygning, ernærings- 
og husholdningsøkonom + overbygning, husholdningslærer + overbygning). 

• Kandidat, mastergrad, ph.d. og doktorgrad (f.eks. cand.scient. i human/klinisk ernæring, 
cand.scient.san., cand.scient.san.publ.) og med autorisation som klinisk diætist.  

• Personer der er under uddannelse på Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og 
Sundhed med linjen Sundhedsfremme og Diætetik med toningen Klinisk Diætetik. 

b) Som medlemmer kan optages andre med anden relevant uddannelse inden for ernæring som 
arbejder evidensbaseret med relevante opgaver indenfor ernæringsområdet efter godkendelse fra 
bestyrelsen. 
c) Andre med beslægtede uddannelser kan optages som medlemmer efter godkendelse fra 
bestyrelsen. 
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d) Alle tidligere medlemmer af Foreningen af Kliniske Diætister, der var indmeldt per 30.09.2018. 
 

 
Stk. 2. Det kræver medlemskab af K&E at blive medlem af FaKD. Alle kliniske diætister med 
autorisation, som er medlem af K&E, er automatisk medlem af FaKD.  

 
Stk. 3. Medlemskab kan nægtes en person, hvis denne har overtrådt det faglige selskabs 
vedtægter og aftaler eller offentligt har foretaget handlinger, der direkte eller indirekte har eller kan 
skade det faglige selskabs interesser og formål. 

 
 

§ 5. Medlemspligter 
 
Stk.1. Medlemmerne er forpligtet til at overholde FaKD’s gældende vedtægter, regler og trufne 
beslutninger samt gældende lovgivning.  
 
Stk. 2. Medlemmerne er forpligtet til at indbetale kontingent til de fastsatte terminer. Kontingent 
opkræves af K&E.  

 
Stk. 3. Medlemmerne er forpligtet til at holde K&E underrettet om bopæl, ansættelsessted, 
ansættelsesvilkår og funktionsområder. Færdiguddannede er forpligtede til at underrette om endt 
uddannelse. FaKD kan videreformidle disse oplysninger i henhold til FaKD’s formål. 

 
Stk. 4. Medlemmerne af FaKD er forpligtet til at følge de etiske retningslinjer, som FaKD har 
udarbejdet. 
 

 
§ 6 Medlemsrettigheder 

 
Stk. 1. Det enkelte medlems rettigheder følger K&E’s vedtægter,  
 
samt: 
 
Stk. 2. Alle aktive og ledige medlemmer af FaKD får den fysiske udgave af Diætisten tilsendt. De 
studerende, som er medlem af FaKD, får adgang til Diætisten elektronisk. 
 
Stk. 3. Alle privatpraktiserende medlemmer af FaKD har ret til at have deres klinikoplysninger, 
samt evt. link til klinikkens hjemmeside på kortet ”Find din diætist” på K&E´s hjemmeside.  
 
Stk. 4. Alle medlemmer af FaKD har ret til at blive informeret om FaKDs politik og aktiviteter. 
 
Stk. 5. Alle medlemmer af FaKD kan deltage i FaKD’s arrangementer. 
 
Stk. 6. Alle medlemmer af FaKD kan få indlæg behandlet på bestyrelsesmøder. 
 
Stk. 7. Alle medlemmer af FaKD kan opstille til valg i bestyrelsen. 

 
Stk. 8. Alle medlemmer af FaKD kan deltage med taleret og stemmeret på generalforsamling og 
ekstraordinær generalforsamling.  
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§ 7 Indmeldelse, statusændring, udmeldelse og eksklusion 
 
Stk. 1: Indmeldelse 
Indmeldelse i FaKD finder automatisk sted ved indmeldelse i K&E, hvis medlemmet 
opfylder betingelserne i vedtægterne § 4, a og d. 

 
Stk. 2. Udmeldelse 
Udmeldelse af FaKD finder automatisk sted ved medlemmets udmeldelse af K&E. 
 
Stk. 3. Eksklusion  

a) Et medlem, der overtræder FaKD’s vedtægter og aftaler eller offentligt bringer 
FaKD og dens medlemmer i miskredit ved at foretage handlinger, der direkte 
eller indirekte kan, eller vil kunne skade FaKD’s interesseområde, kan 
ekskluderes af FaKD. Bestyrelsen skal forinden skriftligt advare medlemmet, 
ligesom medlemmet kan kræve at blive hørt ved førstkommende 
bestyrelsesmøde. Ved enstemmighed i bestyrelsen kan et medlem 
ekskluderes med omgående virkning. 

b) Beslutningen skal godkendes på førstkommende generalforsamling. 
Vedkommende medlem er i sådanne tilfælde, for så vidt angår dette 
dagsordenspunkt, mødeberettiget med taleret, men har i øvrigt ikke andre 
medlemsmæssige rettigheder. 

c) Genoptagelse af medlemskab kan finde sted, såfremt bestyrelsen enstemmigt 
beslutter sig herfor. Beslutningen skal uanset udfald godkendes på 
førstkommende generalforsamling. 

d) Tidligere eksklusioner af Foreningen af Kliniske Diætister ophører ved 
vedtagelse af nærværende vedtægter. 

 
 
§ 8. Kontingent  

 
Medlemmerne indbetaler de for K&E’s fastsatte kontingenter. Kontingent opkræves af 
K&E. FaKDs budget består af en andel af kontingentindtægter fra aktive og ledige 
medlemmer af K&E med autorisation som klinisk diætist efter fastsat model (bilag 1).  
 
Fordelingsnøglen (se bilag 1 for forklaring) kan ikke inden for de forudsatte medlemstal 
ændres uden efter aftale mellem FaKD’s og K&E’s bestyrelser. Medlemsnedgang 
under det stipulerede mindste antal eller en medlemstilgang til over det stipulerede 
største medlemstal indebærer, at der mellem de to bestyrelser skal optages drøftelser 
for at sikre muligheden for at drive det faglige selskab samtidig med, at der tages 
hensyn til økonomien for K&E.  

 
 

§ 9. Generalforsamlingen 
 
Stk. 1. Generalforsamlingen er FaKD’s øverste myndighed, hvortil alle medlemmer, der 
ikke er i kontingentrestance, har taleret og stemmeret. 

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert 3. år og førstkommende generalforsamling 
vil være i år 2020 omkring den 1. november. 

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 
senest den 1. september. 
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Stk. 4. Indkaldelse til generalforsamlingen indeholdende dagsorden med angivelse af indkomne 
forslag skal være udsendt til medlemmerne 1 måned før generalforsamlingen afholdes. 

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, såfremt 
generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

a) Valg af ordstyrer 
b) Valg af referent 
c) Valg af bestyrelse (det studerende medlem af bestyrelsen vælges for ét år ad gangen på 

FaKD’s årsmøde) 
d) Bestyrelsens årsberetning 
e) Fremlæggelse af regnskab 
f) Indkomne forslag 
g) Eventuelt 

 
Stk. 7. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal ved 
håndsoprækning. Såfremt 1 medlem begærer skriftlig afstemning, skal dette efterkommes. 

Stk. 8. Opstillede til bestyrelsesvalg melder deres interesse min. 2 mdr. inden 
generalforsamlingen. Alle medlemmer af FaKD informeres om opstillede kandidater min. 4 uger 
inden generalforsamlingen. Alle opstillede vil have mulighed for at begrunde deres kandidatur 
igennem FaKD’s kanaler (fx hjemmeside, Diætisten og SoMe) fra 4 uger før generalforsamlingen.  

Stk. 8.a. Valg til bestyrelsen foregår ved at hvert fremmødt medlem på generalforsamlingen kan 
stemme på 6 eller 7 af de opstillede kandidater afhængigt af antal opstillede. De 6/7 med flest 
stemmer er valgt til bestyrelsen. Ved stemmelighed mellem det sidste medlem til bestyrelsen (6. 
eller 7. flest stemmer) vil der være omvalg mellem disse. De opstillede må gerne stemme på sig 
selv. 

Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen eller 10 % af 
medlemmerne fremsætter ønske herom med angivelse af dagsordenen. 

Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling skal af bestyrelsen indkaldes senest 4 uger efter 
begæringens indsendelse og med mindst 14 dages varsel. 

Stk. 11. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden for den 
ekstraordinære generalforsamling, og er beslutningsdygtig ligesom den ordinære 
generalforsamling. 

Stk. 12. Det er ikke muligt ved generalforsamlingen at stemme med fuldmagt(er). 
 

 
§ 10. Bestyrelsen 
 
Stk. 1a Indtil førstkommende generalforsamling i november 2020 udgøres bestyrelsen af den indtil 
da værende bestyrelse i Foreningen af Kliniske Diætister med samme konstituering. Bestyrelsen 
kan i tilfælde af varigt forfald supplere sig selv indtil november 2020. Nærværende bestemmelse 
udgår af vedtægterne i november 2020 i forbindelse med førstkommende generalforsamling uden 
yderligere vedtagelse. 
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Stk. 1. Generalforsamlingen vælger FaKD’s bestyrelse, der består af mindst 6 og højst 8 
medlemmer. Ved valget af kandidater skal det tilstræbes, at der findes en repræsentation af 
samtlige 5 regioner samt 1 studerende, som vælges på årsmødet (Professionsbachelor i Ernæring 
og Sundhed på retningen Sundhedsfremme og Diætetik med toningen Klinisk Diætetik eller 
kandidatstuderende med autorisation som Klinisk Diætist).  

 
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en kasserer ved det 
førstkommende bestyrelsesmøde efter den kommende generalforsamling.  

 
Stk. 3. Bestyrelsen beslutter selv regler for vederlag af bestyrelsesarbejdet. 

 
Stk. 4. Bestyrelsen udpeger en repræsentant i FaKD’s redaktionsudvalg.  

 
Stk. 5. Bestyrelsesmøder afholdes efter bestyrelsens bestemmelse og datoer fastlægges for det 
kommende år ved sidste møde i indeværende år.  

 
Stk. 6. Kassereren er ansvarlig for det faglige selskabs bogholderi, opstilling og monitorering af 
budget og aflæggelse af regnskab. 

 
Stk. 7. Bestyrelsen skal selv fastsætte en forretningsorden. 

Stk. 8. Ønsker et bestyrelsesmedlem orlov, eller at fratræde, kan bestyrelsen supplere sig selv. 

Stk. 9. Bestyrelsen kan nedsætte og ophæve projektgrupper efter behov. Projektgrupperne kan 
ikke påtage sig økonomiske udgifter uden bestyrelsens godkendelse. 

 
 

§ 11. Tegningsret 
 
FaKD tegnes og forpligtes ved underskrift af formand og/eller kasserer. FaKD’s og bestyrelsens 
medlemmer hæfter ikke personligt for de af FaKD som sådan pådragne forpligtelser, for hvilke 
alene formuen målrettet fagligt, socialt, uddannelses- og forskningsmæssigt arbejde for kliniske 
diætister hæfter. 

 
 

§ 12. Regnskab og revision 

FaKD’s budget- og regnskab følger K&E’s budget- og regnskabsperiode. FaKDs 
regnskab fremlægges på FaKD’s generalforsamlingen af kassereren. K&E’s 
hovedbestyrelse skal godkende FaKD’s budget. FaKD’s regnskab er genstand for 
revision og kritisk revision. 
 
FaKD råder over en formue målrettet fagligt, socialt, uddannelses- og forskningsmæssigt arbejde 
for kliniske diætister. Denne formue udgøres af egenkapitalen som er eksisterende i Foreningen af 
Kliniske Diætister, ved etableringen af Fagligt selskab af Kliniske Diætister i K&E. 
Bestyrelsen for FaKD disponerer over formuen uden at skulle opnå accept fra K&E’s øvrige 
styrende organer. Dispositioner over kontoen underkastes selvstændig revision. Udgifter til 
formuens revision dækkes af formuen. 

Foreningen af Kliniske Diætister’s egenkapital efter afholdelse af samtlige udgifter og forpligtelser, 
der vedrører Foreningen af Kliniske Diætister, forudsættes overført til det Faglige selskab af 
Kliniske Diætister’s egen bankkonto, hvor midlerne målrettes fagligt, socialt, uddannelses- og 
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forskningsmæssigt arbejde for kliniske diætister og disponeres af de kompetente organer i FaKD.  

§ 13. Hæftelse  
 
For FaKD’s forpligtigelser hæfter alene FaKD´s formue, målrettet fagligt, socialt, uddannelses- og 
forskningsmæssigt arbejde for medlemmer af FaKD.  

 
 

§ 14. Vedtægtsændringer 
 
Stk. 1. Forslag til vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. september i det år 
generalforsamlingen finder sted. Bestyrelsen sender forslag til vedtægtsændringer til 
medlemmerne senest 4 uger før afholdelse af en generalforsamling. Eventuelle andre forslag hertil 
skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelsen af en generalforsamling.  
 
Stk. 2. Ændringer til vedtægterne skal vedtages på generalforsamlingen med mindst 2/3 
stemmeflertal. Generalforsamlingen kan dog vedtage ved simpelt stemmeflertal, at afstemningen 
skal ske ved urafstemning blandt alle medlemmer. Bestemmelsen i §4, stk 2 om, at det kræver 
medlemskab af K&E at blive medlem af FaKD, kan dog alene ændres med samtykke fra K&E. 
 
§ 15. Fortolkning  
Uenighed vedrørende fortolkning af vedtægterne afgøres af bestyrelsen. Beslutningen kan 
forelægges førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse blandt medlemmerne. 

 
§ 16. Opløsning 
 
Stk. 1. Beslutning om opløsning af FaKD kan kun træffes af FaKD selv og skal ske ved en ordinær 
eller ekstraordinær generalforsamling med mindst 2/3 stemmeflertal. Der indkaldes skriftligt med 
mindst 4 ugers varsel. Dog skal opløsningen prøves ved urafstemning blandt samtlige medlemmer 
med mindst 2/3 stemmeflertal af de afgivne stemmer.  
 
Stk. 2. Fremgangsmåden ved FaKD’s opløsning bestemmes af den dertil indkaldte 
generalforsamling. 
 
Stk. 3. Ved opløsning skal FaKD’s formue til fagligt, socialt, uddannelses- og forskningsmæssigt 
arbejde for kliniske diætister anvendes til det formål. Anden benyttelse af formuen skal vedtages 
på en generalforsamling i FaKD med mindst 2/3 flertal.  
 
§ 17. Ikrafttræden  
 
Disse vedtægter træder i kraft 1. oktober 2018 og afløser vedtægter af 1. november 2014. 

 


