Forretningsorden 2013 for Pharmadanmark - Hospital
Pharmadanmark - Hospital er Pharmadanmarks medlemskreds for offentlige ansatte i den
sekundære sundhedssektor.
Kredsen anvender Pharmadanmarks standardvedtægter for foreningens kredse.
Kredsen har 5 bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Kredsbestyrelsen konstituerer
sig selv efter valg på kredsen årlige hovedmøde.
Forretningsordenen

definerer

bestyrelsens

arbejdsområde

og

målsætninger

over

for

medlemmerne. Forretningsordenen fremlægges sammen med kredsens årsberetning på
hovedmødet og godkendes ved ændringer.
Generelt
Kredsen er en faglig og fagpolitisk kreds som tjener medlemmernes interesse.
Bestyrelsen arbejder for, at kredsen er et socialt og kollegialt netværk for medlemmerne.
Kredsen arrangerer én faglig konference i foråret og én i efteråret. Hvis Pharmadanmark
arrangerer en fælles konference for alle medlemskredse, kan den erstatte en af disse. Det
tilstræbes, at der årligt er én konference på Sjælland og én i Jylland/Fyn.
Kredsbestyrelsen arbejder med at:


skabe et rum til udbygning af og kendskab til de enkelte medlemmers kompetencer
(netværksdannelse, faglig identitet)



fremme farmaceutisk faglighed i klinisk forskning



skabe et attraktivt og synligt arbejdsområde på Hospitalsområdet for potentielle nye
medarbejdere (rekruttering)



sikre tilbud om efteruddannelse og videreuddannelse. Desuden arbejdes for at skabe
officiel anerkendelse af uddannelsestilbud opad i systemet (autorisation, indplacering,
løn svarende til videreuddannelsesstatus og specialistfunktion)

Derudover skal kredsen i samarbejde med Pharmadanmark være sundhedspolitisk aktiv med
særlig fokus på sekundærsektoren. Kredsbestyrelsen deltager i høringer som har betydning
for kredsens medlemmer og for den sekundære sundhedssektor generelt.

Relationer
Kredsen er repræsenteret i EAHP (European Association of Hospital Pharmacists)
Kredsen er repræsenteret i Patientombuddet, det tidligere Patientklagenævn.
Kredsens medlemmer har interesser i bl.a. Dansk Farmaceutisk Selskab, Dansk Selskab for
Patientsikkerhed, DSKB (Dansk Selskab for Klinisk Biokemi) og DSK2F (Dansk Selskab for
Klinisk Kemisk Farmakologi).
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Pharmadanmark
Pharmadanmark - Hospital er Pharmadanmarks medlemskreds for offentlige ansatte i den
sekundære sundhedssektor.
Kredsen er i øjeblikket repræsenteret i:
Hovedbestyrelsen
Repræsentantskabet
Forhandlingsudvalg (for det offentlige)
Studiefonden, Pharmadanmark
Uddannelsesudvalg SHAU
SHAU er kredsens uddannelsesudvalg og varetager ifølge udvalgets kommissorium kontakter
til uddannelsesinstitutioner og uddannelsestilbud fra industrien.
SHAU arrangerer det faglige program til Dansk Sygehusfarmacis forårsmøde. Bestyrelsen
sikres dog ½ time til generelle indlæg vedrørende kredsen.
Uddannelsesfonden for Pharmadanmark - Hospital
Uddannelsesfonden administreres i overensstemmelse med vedtægterne, som blev vedtaget
ved
Hovedmødet
i
Middelfart
den
26.
april
2009,
se
https://www.pharmadanmark.dk/medlemskab/Pages/Uddannelsesfonden-Hospital.aspx.
Kommunikation og formidling
Kredsen anvender PharmaForum, Pharmadanmarks hjemmeside samt Facebook og LinkedIn
til kommunikation med kredsens medlemmer. Desuden anvendes Pharma og Fredag
Formiddag til annoncering af arrangementer i kredsen.
Kredsbestyrelsen er ansvarlig for tilstedeværelse af og opdatering af informationsmateriale
om kredsen, herunder kredsens side på Pharmaforum. Dette er med henblik på nye
medlemmer

i

kredsen

og

til

at

informere

mulige

medlemmer

om

kredsens

og

Pharmadanmarks arbejde.
Fagpolitisk arbejde
Kredsbestyrelsen arbejder for at styrke kredsens tillidsmandsarbejde i samarbejde med
Pharmadanmarks sekretariat og

med medlemmet
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Uddrag af Pharmadanmarks vedtægter vedrørende foreningens kredse
Se https://www.pharmadanmark.dk/ompharmadanmark/Sider/Vedtaegter/Bilag-1.aspx

Kredse
§3
For kredsene gælder yderligere følgende fælles vedtægter:
Kredsen omfatter medlemmer ansat på de arbejdssteder, som er eller fremtidigt måtte komme til inden for den
fastlagte ramme for kredsen. Endvidere omfatter kredsen arbejdsledige medlemmer, der har opnået tilknytning, jf.
tillige § 1 stk. 1.

Stk. 2. Kredsbestyrelsen har ansvaret for ledelsen af kredsens interne anliggender. Bestyrelsen består af formand og
en næstformand samt mindst to øvrige medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at
halvdelen af medlemmerne afgår hvert år.

Kredsbestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter valget med formand og næstformand. Formanden, eller i dennes
forfald, næstformanden repræsenterer kredsen.

Stk. 3. Kredsen afholder hvert år et hovedmøde inden udgangen af april måned. Hovedmødet indkaldes af
kredsbestyrelsen med tre ugers varsel ved bekendtgørelse i Foreningens medlemsblad eller i foreningens
elektroniske medier.

Hovedmødet skal behandle følgende dagsorden (som minimum):

1.

Valg af dirigent.

2.

Formandens beretning.

3.

Behandling af indkomne forslag.

4.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

5.

Valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter herfor.

6.

Eventuelt.

Stk. 4. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på hovedmødet, skal være kredsformanden i hænde senest
14 dage før mødets afholdelse.

Stk. 5. Navnene på de medlemmer, der ønskes opstillet til valg, skal forinden behandlingen af punkt 4 skriftligt være
meddelt til dirigenten.
Valgene sker i rækkefølge efter stemmetal. Valghandlingen er skriftlig.
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Den af de ikke-valgte blandt de opstillede kandidater, som har opnået det højeste stemmetal, er suppleant. Ved
stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Er der til et valg kun opstillet det nødvendige antal kandidater,
bortfalder den skriftlige afstemning, såfremt det forud er tilkendegivet, hvem der opstiller til suppleantposten.
Ved både formandens og næstformandens udtræden i en valgperiode skal der foretages nyvalg af kredsbestyrelse.

Stk. 6. Kredsen afholder i øvrigt møder, så ofte formanden, et flertal af bestyrelsen eller 10 procent af medlemmerne,
dog mindst seks medlemmer, ønsker det

Stk. 7. Repræsentantskabet godkender vedtægter for sektioner og kredse (jf. hovedvedtægterne § 19, stk.3)
Ændringer i vedtægter, der ligger inden for ovenstående fælles vedtægter, samt navneændringer kræver alene
forelæggelse for Hovedbestyrelsen.

Vedtægterne i Bilag 1 er senest ændret november 2012.
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