Kommissorium Honorarkomité i Dansk Psykoterapeutforening 2022-2023
1. Honorarkomiteén har til opgave at gennemgå og fastlægge forslag til honorarerne for de honorerede
politikere i DPFO forud for generalforsamlingen i 2023. Honorarkomitéen fremsætter forslag til ændringer i
honorarerne samt til hvem, der kan oppebære honorarer. Bestyrelsen ønsker endvidere honorarkomitéens
forslag til, om foreningen fremadrettet skal kunne aflønne ad-hoc-udvalg i foreningen og nogle bud på
kriterier og niveauer for dette.
2. Honorarkomitéen består af en formand, som er en ekstern med ekspertise inden for området, som
udpeges af sekretariatschefen og godkendes af bestyrelsen. Derudover tilstræbes det, at tre medlemmer af
foreningen er repræsenteret.
Der gælder følgende forudsætninger for at være medlem af honorarkomitéen:
•
•

Man skal være medlem af DPFO
Man må ikke allerede varetage en politisk post i DPFO (dvs. sidde i bestyrelse, etikudvalg,
kursusudvalg eller kvalitetskomité el.lign.)

3. Bestyrelsen inviterer medlemmerne til at deltage i honorarkomitéen dels gennem opslag i foreningens
nyhedsbrev dels på hjemmesiden. Hvis der er flere kandidater, der opfylder kriterierne, end der er pladser i
udvalget, vælges de tre medlemmer ved lodtrækning.
4. Hvis et medlem udtræder, inden funktionsperioden udløber, suppleres udvalget med et nyt medlem.
Hvis der har været lodtrækning om pladserne, afholdes der fornyet lodtrækning blandt dem, der i første
omgang ikke opnåede valg.
5. Udvalget nedsættes efter bestyrelsesmødet d. 28. januar 2022. Udvalgets arbejde afsluttes inden
udgangen af 2022, således at honorarkomitéen kan meddele sekretariatet sine forslag, der ønskes drøftet
på GF23 i marts 2023, så betids, at forslaget(ene) kan formidles rettidigt til medlemmerne.
6. Deltagelse i udvalget er ikke honoreret. Deltagerne får tilbudt at deltage gratis i et af forenings 2dageskurser. Deltagerne får dækket rejseomkostninger og DPFO sørger for mødeforplejning og stiller
mødelokaler til rådighed for udvalget. DPFOs sekretariatschef er sekretær for komitéen. Sekretariatschefen
bistår komitéen med udarbejdelse af de nødvendige beregninger mm.
7. Udvalgets funktionsperiode løber fra tidspunktet for nedsættelsen og til tidspunktet for afslutningen af
GF23.

