Dansk Tandlægeforening (Tandlægeforeningen) og Tandlægernes Nye Landsforening (Ansatte Tandlægers
Organisation) har begge skiftet navn efter denne aftales indgåelse. Aftaleteksten er den originale.

Den Danske Nationalkomite i FDI
Dansk Tandlægeforening (DTF) og Tandlægernes Nye Landsforening (TNL) har etableret en national komite
med henblik på at varetage de to foreningers medlemsinteresser i FDI og ERO.
§ 1. Formålet med etablering af en dansk nationalkomite er at skabe et fælles grundlag for medlemskab af
FDI og ERO samt regulere deltagelsen i FDI / ERO-møder og arrangementer.
§ 2. TNL og DTF søger gennem afholdelse af jævnlige møder at opnå enighed om en fælles international
politik over for FN og ERO. Der er mellem DTF og TNL respekt for foreningernes autonomi.
§ 2.1. Såfremt der ikke er enighed om forhold i relation til FDI eller ERO, afgiver de to foreninger egne
synspunkter i de respektive foreningers eget navn.
§ 2.2. Ved nationalkomiteens henvendelser på de to foreningers vegne og ved skriftlig og elektronisk
henvendelse anvendes et brevformat, der indeholder begge foreningers navne/lo go er.
§ 3. Hver forening udpeger til deltagelse i komiteens møder 2-4 deltagere samt sekretariatsmedarbejdere.
§ 3.1. Mederne - der afholdes fond for FDI og ERO-møder - indkaldes af og afholdes på skift i de to
foreninger.
§ 4. Hver forening afholder egne udgifter ved deltagelse såvel i komitemøder som FDI og ERO-aktiviteter.
Sekretariatsudgiften afholdes ligeledes af de to foreninger for respektive assistance, således også for
komitemøder.
§ 4.1. Kontingent til FDI og ERO deles mellem DTF og TNL i forhold til antal af aktive medlemmer opgjort pr.
1. januar det pågældende år.
§ 4.2. Kontingentindbetaling for individuelle medlemmer ophæves, administreres og indbetales af den
respektive forening. For dobbeltmedlemskab, af den forening gennem hvem medlemmet er indmeldt som
dobbeltmedlem.
§ 5. Nationalkomiteen repræsenteres på FDI’s generalforsamlinger således:
For FDI
- hvert 3. år - første gang i 1999 udpeger TNL en delegat. I disse år udpeger DTF ligeledes en delegat
- i øvrige år udpeger DTF begge delegater
- når TNL udpeger en delegat, udpeger DTF begge alternates (suppleanter). I øvrige år udpeger hver
forening en alternate

- begge foreninger kan jf. FN’s regler udpege det antal observatører, foreningen ønsker.
For ERO
- hvert 6. år - første gang i 2000 udpeger TNL delegater. I de øvrige år udpeger DTF delegater.
Hver forening kan jf. ERO’s vedtægter udpege observatører til hvert årsmøde.
§ 6. Hver forening har retten til at udpege kandidater til tillidsposter i FDI og ERO.
§ 6.1. Medmindre der er enighed om andet, udpeger nationalkomiteen begge foreningsformænd som
kontaktpersoner jf. FDI’s vedtægter § 1.1.8. Tilsvarende udpeger begge foreninger jf. FDI’s vedtægt § 1.1.8.
egen nationalsekretær og konsulenter til kommissionen i FN.
§ 7. Denne vedtægt kan af begge foreninger opsiges med et års varsel til udgangen af et kalenderår.
§ 7.1. ønske om ændringer eller tilføjelser til disse vedtægter forpligter begge foreninger sig til at forhandle
senest 3 uger efter at de er modtaget af den anden forening. Opnås der enighed om ændringer eller
tilføjelser til vedtægterne, træder disse som udgangspunkt i kraft i forbindelse med førstkommende
komitemøde.
København, den 3 0. september 1998
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