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Forslag til ændring af ved-
tægternes §13 om Ud-
dannelsesudvalgets sam-
mensætning:
Nuværende §13 Stk. 1:
 
Uddannelsesudvalg
Generalforsamlingen vælger et uddannelsesudvalg. Udvalgets opgave er plan-
lægning og koordinering af Selskabets uddannelses- og kursusvirksomhed samt 
at vejlede bestyrelsen i sager af uddannelsesmæssig karakter. Udvalget består 
af formand og 4 medlemmer. Udvalgets formand er medlem af bestyrelsen og 
vælges af generalforsamlingen j.f. § 5. 
Ét udvalgsmedlem vælges ved skriftlig afstemning af læger ansat i ortopædki-
rurgisk hoveduddannelsesstilling. Medlemmet, der skal være medlem af Dansk 
Ortopædisk Selskab, vælges for 2 år og skal på valgtidspunktet være ansat i en 
hoveduddannelsesstilling.
De 3 øvrige medlemmer af udvalget vælges for 3 år. Genvalg kan finde sted én 
gang. Ét af disse udvalgsmedlemmer skal på valgtidspunktet være yngre læge. 
Forslag til valg af medlemmer af uddannelsesudvalget skal være Selskabets for-
mand i hænde senest 1 time før den årlige generalforsamling.

Bestyrelsens forslag til ny §13 Stk. 1 (ændringer med fed kursiv):
 
Uddannelsesudvalg
Generalforsamlingen vælger et uddannelsesudvalg. Udvalgets opgave er plan-
lægning og koordinering af Selskabets uddannelses- og kursusvirksomhed samt 
at vejlede bestyrelsen i sager af uddannelsesmæssig karakter. Udvalget består 
af formand og 5 medlemmer. Udvalgets formand er medlem af bestyrelsen og 
vælges af generalforsamlingen j.f. § 5.  
Ét udvalgsmedlem vælges ved skriftlig afstemning af læger ansat i ortopædki-
rurgisk hoveduddannelsesstilling. Medlemmet, der skal være medlem af Dansk 
Ortopædisk Selskab, vælges for 2 år og skal på valgtidspunktet være ansat i en 
hoveduddannelsesstilling. 
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Ét udvalgsmedlem indstilles af bestyrelsen for YODA (Yngre Ortopæd-
kirurger Danmark).  Medlemmet, der skal være medlem af Dansk Orto-
pædisk Selskab, indstilles for en 3 årig funktionsperiode. Genindstilling 
kan ikke finde sted.
De 3 øvrige medlemmer af udvalget, der skal være speciallæger på valg-
tidspunktet, vælges for 3 år. Genvalg kan finde sted én gang. 
Forslag til valg af medlemmer af uddannelsesudvalget skal være Selskabets for-
mand i hænde senest 1 time før den årlige generalforsamling.
I tilfælde af, at der gennemføres afstemninger i udvalget og der opstår 
stemmelighed, er formandens stemme gældende.


