
Dagsordenens punkt 7 B 

 

HB’s forslag til ændring af vedtægtens § 11.1 

”Urafstemning” 

 

        
 

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB) 

 

Forslagets tekst: Den foreslåede tekst er markeret med kursiv og fremhævet med gul. 

 

§ Nuværende tekst Forslag til ændret tekst Begrundelse for 
ændringen 

11.1 Urafstemning 
 
Urafstemning skal afholdes 
ved: 
 

• Valg af landsformand 

• Valg af næstformand 

• Valg til hovedbesty-
relse 

• Valg af regionsfor-
mænd 

• Foreningens opløsning 
 
Urafstemning kan i øvrigt be-
sluttes af Repræsentantska-
bet og Hovedbestyrelsen. Se-
nest 3 uger efter en sådan 
beslutning sørger Hovedbe-
styrelsen for, at afstemningen 
finder sted. Resultatet af af-
stemningen skal foreligge se-
nest 8 uger efter, at beslut-
ningen om urafstemning er 

Urafstemning 
 
Urafstemning skal afholdes 
ved: 
 

• Valg af landsformand 

• Valg af næstformand 

• Valg til hovedbesty-
relse 

• Valg af regionsfor-

mænd 

• Foreningens opløs-
ning 

 
Urafstemning kan i øvrigt 
besluttes af Repræsentant-
skabet og Hovedbestyrel-
sen. Senest 3 uger efter en 
sådan 
beslutning sørger Hovedbe-
styrelsen for, at afstemnin-
gen finder sted. Resultatet 
af afstemningen skal 

Forslaget sikrer 
en tidssvarende 
formulering, der 
tillige fremtidssik-
rer for anven-
delse af eventu-
elle nye kommu-
nikationsformer. 



blevet truffet og bekendtgø-
res derefter snarest i forenin-
gens medlemsblad og på 
www.etf.dk. 
 
 
Urafstemning afgøres ved al-
mindelig stemmeflerhed, dog 
kræver vedtægtsændringer 
og opløsning af foreningen ¾ 
flertal af de afgivne stemmer. 
Stemmer optælles af et uvil-
digt stemmeudvalg. Resulta-
tet opgøres samlet og regi-
onsvis. 

foreligge senest 8 uger ef-
ter, at beslutningen om uraf-
stemning er blevet truffet og 
bekendtgøres derefter sna-
rest på foreningens medier. 
 
Urafstemning afgøres ved 
almindelig stemmeflerhed, 
dog kræver vedtægtsæn-
dringer og opløsning af for-
eningen ¾ flertal af de af-
givne stemmer. Stemmer 
optælles af et uvildigt stem-
meudvalg. Resultatet opgø-
res samlet og regionsvis. 

        
Motivation af forslaget: 

 

HB foreslår, at formuleringen ”Etf’s medier” anvendes konsekvent. Formuleringen erstatter 

dermed ”Etf.dk” og ”medlemsblad”. 

 

Forslaget har ikke til hensigt at begrænse formidlingen til medlemmerne, og de forskellige 

kommunikationskanaler vil fortsat blive anvendt, så målgrupperne nås. Det gælder f.eks. 

ved indkaldelse til repræsentantskabsmøder m.v., hvor annoncering vil fremgå på mere 

end ”et medie”.         

 

 

 


