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HB’s forslag til ændring af vedtægtens § 13.3  
”Valg af 3 hovedbestyrelsesmedlemmer på  
regionsgeneralforsamlingerne” 
 
 
 

 
Forslagsstiller:  Hovedbestyrelsen (HB) 
 
 
Forslagets tekst: 
Den foreslåede tekst er markeret med kursiv og fremhævet med grå baggrund 
 
 

 Nuværende tekst Forslag til ændring tekst Begrundelse for ændrin-
gen 
 

§ 13.3 Valg af 3 hovedbestyrelses-
medlemmer på regionsgene-
ralforsamlingerne 
 
Hver region vælger på deres 
regionsgeneralforsamling et 
hovedbestyrelsesmedlem. 
Alle aktive medlemmer er 
valgbare.  
 
Funktionsperioden er 3 år. 
Valget sker året efter ordi-
nært valg til regionsformand 
og samtidig med valget til 
næstformand.  
 
Valget foregår på selve regi-
onsgeneralforsamlingen ved 
simpel stemmeafgivning. Et 
medlem kan forlange skriftlig 
afstemning. Valgt er det 
medlem med flest stemmer. 
Af de kandidater, som ikke 
opnår valg, er den med høje-
ste stemmetal valgt som sup-
pleant for perioden. Funkti-
onsperioden for hovedbesty-
relsesmedlemmer og supple-
anter starter den 7. maj. 
 
 

Valg af 3 hovedbestyrelses-
medlemmer ved urafstemning 
valg regionalt 
 
Alle aktive medlemmer og stu-
derende medlemmer i den på-
gældende region er valgbare.  
 
 
 
Funktionsperioden er 3 år. Val-
get sker året efter ordinært 
valg til regionsformand og 
samtidig med ordinært valg til 
næstformand.  
 
Opstilling af kandidater skal 
meddeles sekretariatet senest 
den 1. marts klokken 12.00 
sammen med opstillingsgrund-
lag. 
 
Opstilling kræver mindst 10 
stillere blandt regionens aktive 
medlemmer, pensionistmed-
lemmer og studerende med-
lemmer. 
 
Valget foregår ved regional ur-
afstemning. Stemmesedler og 
præsentation af kandidater ud-
sendes til de stemmeberetti-
gede medlemmer senest den 
14. marts. 
 
Stemmesedlerne skal være 
sekretariatet i hænde senest 
den 31. marts, således at re-
sultatet kan offentliggøres se-
nest samtidig med den første 
regionsgeneralforsamling. Den 
kandidat i hver region, der har 
opnået flest stemmer, er valgt. 
Af de kandidater, som ikke op-
når valg, er den med højeste 
stemmetal valgt som suppleant 

 
 
 
 
Forslaget harmoniserer valg 
af HB-medlemmer, så alle 
valg foregår ved urafstem-
ning.  
 
Der vælges fortsat 4 med-
lemmer ved urafstemning 
blandt alle medlemmer i hele 
landet. 
 
Det nye er, at de 3 regions-
valgte medlemmer ikke læn-
gere vælges på regionsgene-
ralforsamlingerne men der-
imod ved urafstemning i hver 
enkelt region.  
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for perioden. Funktionsperio-
den for hovedbestyrelsesmed-
lemmer og suppleanter starter 
den 1. maj. 
 
Resultatet af afstemningen 
sendes til kandidaterne og ho-
vedbestyrelsesmedlemmerne 
og bekendtgøres i det først-
kommende nummer af forenin-
gens medlemsblad og på 
www.etf.dk. 
 
Suppleanten indtræder i Ho-
vedbestyrelsen, hvis et med-
lems fravær forventes at blive 
udover tre måneder. 
 
Ved et hovedbestyrelsesmed-
lems varige forfald indtræder 
suppleanten for resten af funk-
tionsperioden. Suppleanter 
modtager det samme materi-
ale som hovedbestyrelses-
medlemmerne og kan deltage i 
hovedbestyrelsesmøder med 
observatørstatus. 
 

 
 
  
 

 
Motivation af forslaget: 
 
I de nuværende vedtægter vælges 3 af de 7 menige HB-medlemmer på regionsgeneralforsamlingerne. De 
øvrige 4 HB-medlemmer vælges ved urafstemning blandt alle medlemmer og dermed uafhængigt af, hvil-
ken region medlemmerne hører til.  
 
HB synes fortsat, at der skal være en regional tilknytning blandt 3 af de 7 menige HB-medlemmer.  Men HB 
vil gerne give alle medlemmerne i hver enkelt region mulighed for at deltage i valgene, også selvom man 
ikke har mulighed for at deltage i regionsgeneralforsamlingen. Samtidig vil HB generelt gerne højne med-
lemmernes bevidsthed om og interesse for, at man kan opstille til og vælges til HB. Derfor foreslår HB, at 
valgene fremover sker ved urafstemning i hver enkelt region. 
 
Ændringen betyder, at valg af de 3 regionale, urafstemningsvalgte HB-medlemmer finder sted efter de 
samme regler, som gælder for de 4 urafstemningsvalgte HB-medlemmer valgt i hele landet. Det vil sige ef-
ter reglerne i vedtægtens § 13.2. 
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