Sekretariatet

Pharmadanmark

Code of Conduct for Kredsenes Fællesfond (KF)
Ref.nr. 10-1123

I november 2010 besluttede Repræsentantskabet efter indstilling fra
Hovedbestyrelsen at ændre principperne for Kredsenes Fællesfond således, at
pengene følger deltagerne, og udgifterne følger aktiviteterne. Derudover blev der
fastsat et grundbeløb på p.t. 6.000,- kroner til hver kreds hhv. sektion.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at formålet med Kredsenes Fællesfond først og
fremmest er at yde støtte til faglige aktiviteter i foreningen til gavn for foreningens
medlemmer og inden for foreningens formål. Bidraget til Kredsenes Fællesfond er et
kontingent, som foreningen opkræver, og som derfor skal anvendes med den
seriøsitet og med det ansvar, vi i øvrigt anvender foreningens midler med. Det
betyder, at midlerne først og fremmest skal gå til faglige arrangementer,
netværksopbyggende aktiviteter (herunder hører mange sociale arrangementer) o.
lign. mens mere festprægede aktiviteter normalt bør ledsages af en rimelig
medfinansiering af deltagerne. Eftersom der ikke længere betales kredskontingent,
kan det være fornuftigt at øge brugerbetalingen.
Nedenfor er der skitseret en ramme for anvendelse af midlerne. For alle punkter
gælder, at der i vid udstrækning vil være tale om skøn, men at det altid bør lægges til
grund for disse skøn, at der anvendes midler, som er indbetalt af alle og som er
obligatoriske.
Code of conduct
1. Valg af mødelokation
Ved valg af hotel eller konferencested bør udgangspunkt tages i, om lokationen er et
valg, som man mener kan retfærdiggøres over for medlemmerne og står i rimeligt
forhold til mødets karakter, heri bør indgå, hvilket kvalitetsniveau, der anses for
nødvendigt.
2. Valg af mad og drikke
Ved servering af middag henstilles det, at der vælges en menu med to retter. Såfremt
drikkevarer indgår i menuen, opfordres der til at vælge vine i den billigere kategori
samt at kaffen serveres uden avec. Såfremt der efter middagen er ”fri bar” bør dette
begrænses til 2 drinksbilletter per deltager. Spiritus bør ikke serveres. Hvis der
vælges ”festmiddag” bør der overvejes brugerbetaling.
3. Deltagelse af ægtefæller/påhæng/børn
Ægtefæller/børn /påhæng kan deltage i aktiviteter som kan karakteriseres som
familieaktivitet (f.eks. besøg i Zoo, cirkus) under forudsætning af, at der opkræves
deltagerbetaling.

Egenbetalingen skal som udgangspunkt være 33 pct. for medlemmer,
50 pct. for ægtefæller og børn, 66 pct. for påhæng (bedsteforældre, venner etc.) af den
forventede omkostning, dog afrundes til nærmeste 10’er f.eks. 150 kr. Mad og
drikkevarer bør ikke indgå heri. Såfremt der deltager ægtefæller/børn /påhæng i
middage, opkræves altid særskilt betaling for den fulde værdi heraf.
4. Valg af oplægsholder
Såfremt udgiften til oplægsholder er mere end 20.000 kroner, bør det overvejes,
hvorvidt dette er et rimeligt beløb i forhold til det forventede antal deltagere.
5. Overnatning
Overnatning bør kun indgå, hvis det er nødvendigt af hensyn til det faglige
arrangement. Som udgangspunkt bør udgifter til overnatning helt eller delvist
afholdes af deltagerne. Betalingsdelen skal stå i rimeligt forhold til arrangementets
karakter.

