
Dagsordenens punkt 7 c 

 

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-

tægtens § 12.2 ”Valg af repræsentanter” 

 

        

 

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 

12.2 Valg af repræsentanter 
 
Hovedbestyrelsen medde-
ler den enkelte region deres 
antal repræsentanter se-
nest den 1. marts i året ef-
ter repræsentantskabsmø-
det. 
 
Repræsentanter vælges for 
3 år ad gangen på regions-
generalforsamlingerne året 
efter ordinært repræsen-
tantskabsmøde. Funktions-
perioden starter den 7. maj 
samme år, som valget fin-
der sted. 
 
Der afholdes supplerings-
valg på hver enkelt regions-
generalforsamling, hvis al-
lerede valgte repræsentan-
ter eller suppleanter ned-
lægger deres hverv, eller 
hvis der af andre årsager er 
ubesatte pladser. 
 

Valg af repræsentanter 
 
Hovedbestyrelsen medde-
ler den enkelte region deres 
antal repræsentanter se-
nest den 1. marts i året ef-
ter repræsentantskabsmø-
det. 
 
Repræsentanter vælges for 
3 år ad gangen på regions-
generalforsamlingerne året 
efter ordinært repræsen-
tantskabsmøde. Funktions-
perioden starter den 7. maj 
samme år, som valget fin-
der sted. 
 
Der afholdes supplerings-
valg på hver enkelt regions-
generalforsamling, hvis al-
lerede valgte repræsentan-
ter eller suppleanter ned-
lægger deres hverv, eller 
hvis der af andre årsager er 
ubesatte pladser. 
 

Forslaget sikrer en 
tidssvarende formule-
ring, der tillige frem-
tidssikrer for anven-
delse af eventuelle 
nye kommunikations-
former. 



Alle aktive medlemmer, 
pensionistmedlemmer og 
studerende medlemmer, 
som ikke er i kontingentre-
stance på valgtidspunktet, 
er valgbare som repræsen-
tanter. Der kan dog højst 
vælges ét pensionistmed-
lem og ét studerende med-
lem pr. region. Opstilling og 
valg sker på regionsgene-
ralforsamlingen. Kandida-
ter, som ikke er til stede på 
generalforsamlingen, skal 
aflevere et skriftligt opstil-
lingsgrundlag til Regionsbe-
styrelsen inden generalfor-
samlingen. Der vælges så 
vidt muligt suppleanter sva-
rende til antallet af repræ-
sentanter, dog minimum to 
suppleanter. 
 
Regionens aktive medlem-
mer, pensionistmedlemmer 
og studerende medlemmer 
har stemmeret til valg af re-
præsentanter og supplean-
ter. De kandidater, der op-
når flest stemmer, er valgt. 
De kandidater, der ikke op-
når valg, er suppleanter i 
den rækkefølge, de har 
modtaget stemmer. Ved 
stemmelighed foretages 
omafstemning mellem de 
berørte. 
 
Regionen meddeler sekre-
tariatet resultatet af valget. 
Navnene på alle repræsen-
tanter og suppleanter of-
fentliggøres i foreningens 
førstkommende medlems-
blad og på www.etf.dk. 
 
 

Alle aktive medlemmer, 
pensionistmedlemmer og 
studerende medlemmer, 
som ikke er i kontingentre-
stance på valgtidspunktet, 
er valgbare som repræsen-
tanter. Der kan dog højst 
vælges ét pensionistmed-
lem og ét studerende med-
lem pr. region. Opstilling og 
valg sker på regionsgene-
ralforsamlingen. Kandida-
ter, som ikke er til stede på 
generalforsamlingen, skal 
aflevere et skriftligt opstil-
lingsgrundlag til Regionsbe-
styrelsen inden generalfor-
samlingen. Der vælges så 
vidt muligt suppleanter sva-
rende til antallet af repræ-
sentanter, dog minimum to 
suppleanter. 
 
Regionens aktive medlem-
mer, pensionistmedlemmer 
og studerende medlemmer 
har stemmeret til valg af re-
præsentanter og supplean-
ter. De kandidater, der op-
når flest stemmer, er valgt. 
De kandidater, der ikke op-
når valg, er suppleanter i 
den rækkefølge, de har 
modtaget stemmer. Ved 
stemmelighed foretages 
omafstemning mellem de 
berørte. 
 
Regionen meddeler sekre-
tariatet resultatet af valget. 
Navnene på alle repræsen-
tanter og suppleanter of-
fentliggøres på foreningens 
medier. 
 
 
 
 



Hvis en repræsentant skif-
ter region i funktionsperio-
den, melder sig ud eller 
kommer i restance, overta-
ger suppleanten repræsen-
tantposten for resten af pe-
rioden. 

Hvis en repræsentant skif-
ter region i funktionsperio-
den, melder sig ud eller 
kommer i restance, overta-
ger suppleanten repræsen-
tantposten for resten af pe-
rioden. 

        
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 fx ved 

indkaldelse til repræsentantskabsmøder m.v., hvor annoncering vil fremgå på mere end ”et 

medie”.         

 

 

 


