Vedtekter for FMS vedtatt 13. mars 2021:
§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er: FMS, fotterapeuter med spesialisering innen muskel- og skjelettlidelser og ble
stiftet dato: 21. mars 2014.

§ 2 Formål
Videreutvikle fotterapeuters kunnskap og kompetanse innen biomekanisk terapi - Formidle kurs,
informasjon - utveksle erfaringer - representere fotterapeuter som jobber med biomekanisk terapi
overfor offentlige myndigheter - vedtekter må være i tråd med FTF’s vedtekter - verve nye medlemmer
som tar utdanning på USN /modulene.

§ 3 Medlemmer
Alle medlemmer i FMS må være medlem av Fotterapeutforbundet. Foreningens medlemmer må ha
grunnutdannelse som autorisert fotterapeut og ha gjennomført fordypning eller videreutdanning i
biomekanisk terapi. Medlemmene forplikter seg til å holde seg faglig oppdatert ved å delta på FMS’s
faghelger eller fagrelaterte kurs godkjent av FMS.

§ 4 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for
mer enn et år, meldes ut av foreningen.

§ 5 Styret
Styret består av 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Styrets medlemmer kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter,
inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av
budsjett og regnskap. Kompensasjon etter FTF’s gjeldende satser.

§ 6 Valg
Det er valg hvert andre år (oddetallsår). Valg til styre og valgkomite vedtas med alminnelig flertall av de
stemmeberettigede. For å oppnå kontinuitet blir to styremedlemmer valgt for fire år og en for to år. Det
skal være to varamedlemmer. Det velges en vara hvert andre år som velges for fire år. Det velges en
valgkomite bestående av 2 medlemmer for to år.

§ 7 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Behandle FMS`s årsmelding
2. Behandle FMS’s regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Vedta FMS’s budsjett
6. Valg
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være
til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har

mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles
forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest en uke før årsmøtet. Andre saker
kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse
med godkjenning av sakslisten.

§ 8 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de
stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter,
med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som
er kunngjort i innkallingen.

§ 9: Stemmerett ved Fotterapeutforbundets representantskap
FMS-foreningen har etter Fotterapeutforbundets vedtekter paragraf 8, rett til å ha en representant med
stemmerett til representantskapet i Fotterapeutforbundet. Styret i foreningen bestemmer seg imellom
hvem som stiller som representant. Styret i foreningen skal ha et møte i forkant av representantskapet,
hvor sakslisten skal være behandlet. "

