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e) generelt at sikre medlemmerne den bedst
mulige grund- og efteruddannelse i den
pågældendes behandlingsform
f) at sikre at medlemmer, der er registreret i
henhold til ”Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere, lov nr. 351 af 19.05.2004 med
tilhørende ændringer og ”Bekendtgørelser” lever op til de aktuelle krav
g) at belyse specielle områder gennem nedsættelse af udvalg. tkz® foreningens ”Klagenævn og etiske udvalg” er, jf. § 14, et
fast udvalg, der ikke kan nedlægges
h) at repræsentere medlemmerne i relevante
udvalg og interesseorganisationer samt
overfor offentlige myndigheder
i) at holde medlemmerne orienterede om sit
virke ved udgivelsen af et nyhedsbrev
(frekvensen aftales på generalforsamlingen)
j) at sikre medlemmerne en henvisningsfunktion på foreningens hjemmeside
k) at forestå foreningens markedsføring og
hjemmeside i det omfang, det aftales på
generalforsamlingen
l) at holde Styrelsen for Patientsikkerhed
orienteret om vedtægter og ændringer i
forhold til registrerede behandlere.

Vedtægter
for
tkz® foreningen

NAVN OG HJEMSTED
§1
Foreningens navn er
tkz® foreningen
brancheorganisation for zoneterapeuter

Foreningens bomærke ser således ud:

Foreningen er stiftet den 24.10.2001.
Foreningens postadresse er altid formandens
adresse.
FORMÅL
§2
Foreningens formål er at varetage medlemmernes
faglige, økonomiske og politiske interesser i henhold til de gældende lovgivninger indenfor området.
Stk. 1: Dette sker bl.a. ved
a) at virke for en stadig højnelse af den faglige standard
b) at varetage medlemmernes interesser og
rettigheder
c) generelt at udbrede kendskabet til og arbejde for anerkendelse af faget zoneterapi og evt. andre behandlingsformer på
en seriøs måde
d) at sikre, at medlemmerne overholder foreningens ”Regler for god klinisk praksis”.

MEDLEMSSKAB
§3
Stk. 1: Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen. For at blive aktivt medlem af
tkz® foreningen skal ansøgere, der ønsker at blive
RAB-registrerede have en sundhedsuddannelse
på sammenlagt mindst 660 timer, hvoraf de 250
timer er undervisning i det primære fagområde
(behandlingsform). Endvidere skal ansøgeren
mindst have mindst 300 timers undervisning i anatomi, fysiologi og patologi. Endeligt skal ansøgeren kunne dokumentere basal viden om sundhedslovgivningen, herunder autorisationslovenes
bestemmelser om forbeholdt virksomhed og Registreringslovens regler for at blive registreret behandler, klinikvejledning/klientbehandling, psykologi og andre behandlingsformer.
Stk. 2: Færdiguddannede ansøgere, der ønsker
at blive RAB-registrerede igennem foreningen
skal overfor foreningen dokumentere, at de lever
op til Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere, lov nr. 51
af 19.05.2004 med tilhørende Bekendtgørelser
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Stk 2a: RAB registrerede medlemmer skal
indenfor en 3-års periode kunne dokumentere
deltagelse i mindst 30 timers fagrelevant
efteruddannelse.
Stk. 3: Medlemmer skal senest 6 måneder efter
optagelsen kunne dokumentere gyldig førstehjælpsuddannelse med et fra ”Dansk Førstehjælpsråd” udskrevet bevis i pdf-format. Link til
kursusbeviset modtages efter endt førstehjælpsuddannelse, således at man selv kan
udskrive beviset. Efter 01.01.2016 er dette det
eneste gyldige bevis for gennemførelse af en
godkendt 1. hjælpsuddannelse og ved ligeholdelse. Kurset skal fornyes hver 24. måned.
Stk. 4: Studerende, der er under uddannelse efter
en uddannelsesplan, der opfylder foreningens
optagelseskrav, optages gratis som medlemmer.
Senest 6 måneder efter færdiggjort uddannelse
og bestået eksamen, skal den studerende melde
sig ind i foreningen, ellers bortfalder medlemskabet.
Ved indmeldelse i forbindelse med færdiggjort
uddannelse og bestået eksamen er de første 6
måneder kontingentfri, dog betales det fulde RABregistreringsgebyr. Medlemskontingentet tilpasses
herefter den resterende betalingsperiode.
Ved generalforsamlingen, ordinær som ekstraordinær, har studerende under uddannelse ingen
stemmeret.
Zoneterapeuter under uddannelse må ikke benytte foreningens logo eller reklamere med medlemskab af tkz®foreningen i nogen form hvad
nævnes kan, og er ikke omfattet af forsikringsordningen.
Stk. 5: Seniormedlemmer er medlemmer der efter
medlemskab af foreningen ophører med at være
aktivt udøvende behandlere, men som fortsat
ønsker en tilknytning til fag og kolleger. Seniormedlemmer optages mod et reduceret medlemskontingent, som fastsættes på de årlige generalforsamlinger.
Ved generalforsamlingen, ordinær som ekstraordinær, har seniormedlemmer ingen stemmeret.
Seniormedlemmer må ikke benytte foreningens
logo eller reklamere med medlemskab af
tkz®foreningen i nogen form hvad nævnes kan, og
er ikke omfattet af forsikringsordningen
Stk. 6: I tilfælde af fratagelse af medlemskab,
eksklusion eller nægtelse af optagelse i foreningen kan afgørelsen prøves ved tkz® foreningens
Klagenævn og etiske udvalg, jf. den herfor gældende forretningsorden. Afgørelse kan af begge
parter indbringes for de almindelige domstole.

Stk.7: Genindmeldelse af medlemmer, der har
været udelukket som følge af kontingentrestance,
fratagelse af medlemskab eller eksklusion, kan –
indenfor et år efter slettedatoen – genindmeldes
efter skriftlig ansøgning. Genindmeldelse efter et
år fra udmeldelsesdatoen behandles som optagelse af nye medlemmer.
Stk.8: Medlemmer kan, på grund af f.eks. sygdom, barselsorlov, bortrejse eller andet, højest
være inaktive som udøvende behandlere i 24
måneder, såfremt medlemmet ønsker at kunne
vende tilbage som aktivt udøvende zoneterapeut.
3-års perioden i forbindelse med vedligeholdelse
af en RAB-registrering forlænges normalt ikke
tilsvarende. Går der mere end 24 måneder, kan
der kræves en reeksamination.
Stk.9: Ved ophør af medlemskab og afregistrering,
skal
såvel
medlemsbevis
som
registreringsbevis, hvis et sådant er udleveret,
returneres til foreningen. Reklamering med
foreningens navn og logo samt RAB efter endt
medlemskab er ikke tilladt.

LOKALAFDELINGER
§4
Stk.1. Medlemmer af tkz®foreningen er ved indmeldelsen samtidig medlem af en lokalafdeling,
hvor en sådan findes.
Stk. 2. Lokalafdelingens formål må ikke stride
mod tkz®foreningens formål og etiske regler.
Stk. 3. tkz®foreningen kan yde et tilskud til lokalafdelingerne i henhold til tkz®foreningens årlige
budget.
Stk. 4. Etableres der flere lokalafdelinger kan
disse samles i Lokalafdelingernes Fællesudvalg.
Stk. 5. Lokalafdelingerne refererer til den til enhver tid siddende bestyrelse i tkz®foreningen og
arbejder efter en forretningsorden, der er godkendt af tkz®foreningens generalforsamling.

MEDLEMSRETTIGHEDER OG PLIGTER
§5
Stk. 1: Ethvert medlem har pligt til at overholde
gældende lovgivning. Endvidere skal medlemmerne overholde tkz® foreningens ”Regler for god
klinisk praksis”.
Stk. 2: Ethvert medlem, der er ”Registreret Alternativ Behandler” , har pligt til løbende at opdatere
og vedligeholde sin faglige viden i henhold til tkz ®
foreningens regler.
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Stk. 3: Medlemmerne har pligt til at udvise omhu
og samvittighedsfuldhed i det daglige virke, herunder kun gøre brug af midler og metoder, som er
forsvarlige og som den pågældende er kvalificeret
til.

eller såfremt det besluttes af foreningens klagenævn og etiske udvalg, jf. § 14.
Årsager til afregistrering kan f.eks. være gentagende eller grovere overtrædelser af foreningens
vedtægter eller etiske regler.

Stk. 4: Medlemmerne er forpligtiget til at henvise
patienter til læge mv., såfremt dette er indiceret.
Stk. 5: Medlemmerne er forpligtiget til at give patienten saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger, patienten kan have
hertil, herunder ikke love helbredelse.

UDMELDELSE
§8
Stk. 1: Udmeldelse skal ske ved skriftlig meddelelse til Foreningen med en måneds varsel til udløbet af en kontingentperiode.

Stk. 6: Medlemmerne har pligt til at føre journal
over deres behandlinger, herunder om indikation
og behandling, samt den behandling og information, der er givet. Medlemmerne skal i forbindelse
hermed være godkendte af Datatilsynet.
Stk. 7: Medlemmerne har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, om private forhold og andre
fortrolige oplysninger, som de gennem deres faglige virke får om deres patienter.

Stk. 2: Ved kontingentrestance på 3 måneder
bortfalder medlemskabet. Meddelelse herom sendes skriftligt til medlemmet.
Stk. 3: Eksklusion af et medlem kan ske såfremt
dette afgøres af foreningens klagenævn og etiske
udvalg, jf. § 14. Årsager til eksklusion kan f.eks.
være gentagende eller grovere overtrædelser af
foreningens vedtægter eller etiske regler.
Stk. 4: Refusion af kontingent finder ikke sted.

Stk. 8: Alle medlemmer, dog undtaget studerende
jf. § 3 stk. 4 og seniormedlemmer jf. § 3 stk. 5, er
omfattet af en lovpligtig kollektiv erhvervsansvarsog behandlerforsikring (Forsikringsnummer E
2727 345 011) hos Topdanmark.

REGISTRERING
§6
Stk. 1: Foreningen kan kun RAB-registrere behandlere indenfor de behandlingsområder, som
Styrelsen for Patientsikkerhed har godkendt
foreningen til at registrere.
Stk. 2: For at blive registreret behandler, skal
behandleren opfylde betingelserne i Lov om en
brancheadministreret registreringsordning for
alternative behandlere, lov nr. 351 af 19.05.2004
med tilhørende ændringer og Bekendtgørelser
Studerende og seniormedlemmer kan ikke registreres som alternative behandlere.

BESTYRELSE
§9
Stk. 1: Foreningens arbejde ledes af en formand,
en kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer, der alle
vælges på en generalforsamling.
Stk. 2: Alle vælges for to år af gangen.
Stk. 3: Både formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart
efter generalforsamlingen med næstformand, en
sekretær og evt. et forretningsudvalg.
Stk. 5: Der vælges to suppleanter til bestyrelsen.
Stk. 6: Der holdes mindst 4 bestyrelsesmøder om
året.

Stk 3: Medlemmer, der tillige er autoriserede
sundhedspersoner, er omfatte af en særlig
klageadgang.

§ 10
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4: Den fysiske registrering og opfølgning kan
evt. ske i samarbejde med andre registreringsberettigede brancheorganisationer.

§ 11
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved et flertal af
de tilstedeværende medlemmers stemmer.

AFREGISTRERING
§7
Stk. 1: Afregistrering af medlemmer sker, såfremt
forudsætningerne for registreringen bortfalder,

§ 12
Der føres protokol over de vedtagne beslutninger.
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UDVALG
§ 13
Stk.1: Udvalg nedsættes efter forslag og godkendelse på en generalforsamling. Dette gælder dog
ikke for tkz® foreningens Klagenævn og etiske udvalg, jf. § 14.
Stk. 2: Et udvalgs arbejde ledes af en formand/tovholder, der vælges på generalforsamlingen, og et antal medlemmer.
Stk. 3: Alle vælges for den periode, som generalforsamlingen fastsætter. Dette gælder dog ikke for
tkz® foreningens Klagenævn og etiske udvalg, jf.
§ 14.
Stk. 4: Udvalget konstituerer sig – hvor dette anses for nødvendigt - på første møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand og sekretær. Dette gælder dog ikke for tkz® foreningens
Klagenævn og etiske udvalg, jf. § 14.
Stk. 5: Alle udvalgsmedlemmer kan genvælges.
Stk. 6: Der holdes mindst 1 møde om året. Dette
gælder dog ikke for tkz® foreningens Klagenævn
og etiske udvalg, jf. § 14
Stk. 7: Udvalg – undtagen tkz® foreningens Klagenævn og etiske udvalg, jf. § 14 - refererer til
bestyrelsen og kan ikke selvstændigt gennemføre
aktiviteter uden godkendelse fra bestyrelsen.

Stk. 3: tkz® foreningens Klagenævn og etiske
udvalg behandler klager fra såvel medlemmer
som patienter.
Stk 4: tkz foreningens klagenævn og etiske udvalg
kan sanktionere overtrædelser af foreningens
regler og kan tage stilling til eksklusion
medlemmer for brud på foreningens regler.
Stk. 4a: tkz®foreningens klagenævn og etiske
udvalg behandler ikke klager over autoriserede
sundhedspersoner, selvom den autoriserede
sundhedsperson også opfylder kravene for at
være registreret behandler. Her rettes klagen til
Patientombuddet.
Stk. 5: tkz®foreningens klagenævn og etiske
udvalg kan dog sanktionere overtrædelser af
foreningens regler og kan tage stilling til
eksklusion af autoriserede sundhedspersoner på
baggrund af afgørelser fra Patientombuddet eller
brud på øvrige af foreningens regler.
Stk. 6: tkz® foreningens Klagenævn og etiske
udvalgs afgørelser kan indbringes for andre
myndigheder, herunder domstole.

KONTINGENT
§ 15
Stk. 1: Kontingentets størrelse og opkrævningshyppighed fastsættes hvert år på den ordinære
generalforsamling.
Der kan fastsættes særlige medlemsvilkår for
studerende.

Stk. 8: Udvalgsformænd orienterer bestyrelsen
om vigtige drøftelser og sender referater fra alle
møder til bestyrelsens sekretær. Udvalg – undtagen tkz® foreningens Klagenævn og etiske udvalg, jf. § 14 - fastsætter selv deres forretningsorden, som skal godkendes af bestyrelsen.

Der kan fastsættes særlige medlemsvilkår for
seniormedlemmer, der ikke mere er aktivt udøvende behandlere.

Stk. 9: Beslutninger i et udvalg træffes ved et
flertal af de tilstedeværende medlemmers stemmer.

Stk. 3: Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§ 14
Stk. 1: tkz® foreningens Klagenævn og etiske
udvalg er et fast udvalg, hvor medlemmerne
vælges for 2 år af gangen på en
generalforsamling.
Stk. 1a: Ingen medlemmer af foreningens
klagenævn og etiske udvalg kan samtidig være
valgte medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 2: tkz® foreningens Klagenævn og etiske
udvalg består af mindst 3 medlemmer og arbejder
i overensstemmelse med den på en
generalforsamling vedtagne ”Forretningsorden for
tkz® foreningens Klagenævn og etiske udvalg”

Stk. 2: Ved udmelding tilbagebetales indbetalt
kontingent ikke.

TEGNING OG HÆFTELSE
§ 16
Stk. 1: Foreningen tegnes ved underskrift af to
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være
formanden. Foreningens kasserer har fuldmagt til
at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtigelser.
Stk. 2: Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene
foreningen hæfter med dens respektive formue.

Side 4 af 5

tkz® foreningen

3.2, fra tkz® foreningens
etiske udvalg
3.3, fra lokalafdelingerne
3.4, fra udvalgene

Stk. 3: Foreningens medlemmer har ikke nogen
økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud
over kontingentforpligtigelsen.

REGNSKAB OG REVISION
§ 17
Stk. 1: Foreningens regnskabs- og virkeår løber
fra den 1. januar til den 31. december.
Stk. 2: Regnskabet skal, før den ordinære generalforsamling, være revideret af 1 uden for bestyrelsen valgt revisor.
Stk. 3: Revisoren og en evt. suppleant vælges på
generalforsamlingen for ét år af gangen.
§ 18
Foreningens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.

GENERALFORSAMLINGEN
§ 19
Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes
hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden med
mindst 14 dages varsel.

Klagenævn og

4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Forelæggelse af budget for det følgende år
7. Fastsættelse af kontingent og opkrævnings
hyppighed
8. Valg til foreningens bestyrelse
8.1, formand
8.2, kasserer
8.3, bestyrelsesmedlemmer
8.4, suppleanter
8.5, revisor
8.6, evt. revisorsuppleant(er)
9. Valg til udvalg
9.1, Mindst 3 medlemmer til tkz® foreningens
Klagenævn og etiske udvalg
9.2, 2 suppleanter til tkz® foreningens Klagenævn og etiske udvalg
9.3, øvrige udvalg
10. Eventuelt (her kan intet besluttes)

Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før.
Stk. 3: Fremmødte medlemmer, undtagen studerende, jf. §3, stk.4 og seniormedlemmer, jf. § 3
stk. 5, har stemmeret, såfremt de ikke er i
kontingentrestance.
Stk. 4: På generalforsamlingen afgøres sager ved
almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog
kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne
gyldige stemmer for forslaget.
Stk. 5: Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
Stk. 6: Der føres protokol over vedtagne beslutninger
§ 20
På den ordinære generalforsamling behandles følgende

§ 21
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes,
når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent,
eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer
stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er
modtaget, og den skal indvarsles i lighed med
ordinær generalforsamling.
§ 22
Stk. 1: Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af
deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (se
indkaldelse i § 21, stk. 2).
Stk. 2: Ophører foreningen med at eksistere tilfalder foreningens aktiver ligeligt foreningens medlemmer.
Således vedtaget den 7. marts 2020.

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Aflæggelse af beretninger
3.1, fra formanden

Charlotte Mathiesen, sign.
Charlotte Mathiesen
Dirigent
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