
Dagsordenens punkt 7.e 

 

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-

tægtens § 12.4 ”Forslag” 

 

        
 

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 

12.4 Forslag 
 
Alle medlemmer kan stille 
forslag til repræsentant-
skabsmødet. Forslag, som 
skal behandles på repræ-
sentantskabsmødet, skal 
være foreningens hovedbe-
styrelse i hænde senest 6 
uger før repræsentant-
skabsmødet. 
 
Eventuelle forslag vedrø-
rende honorering af lands-
formand, næstformand, re-
gionsformænd samt øvrige 
HB-medlemmer behandles 
under punkt 9 på repræsen-
tantskabsmødets dagsor-
den. 
 
Forslag om vedtægtsæn-
dringer skal dog være for-
eningens hovedbestyrelse i 

Forslag 
 
Alle medlemmer kan stille 
forslag til repræsentant-
skabsmødet. Forslag, som 
skal behandles på repræ-
sentantskabsmødet, skal 
være foreningens hovedbe-
styrelse i hænde senest 6 
uger før repræsentant-
skabsmødet. 
 
Eventuelle forslag vedrø-
rende honorering af lands-
formand, næstformand, re-
gionsformænd samt øvrige 
HB-medlemmer behandles 
under punkt 9 på repræ-
sentantskabsmødets dags-
orden. 
 
Forslag om vedtægtsæn-
dringer skal dog være for-
eningens hovedbestyrelse i 

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



hænde senest 10 uger før 
repræsentantskabsmødet. 
 
Senest 4 uger før repræ-
sentantskabsmødet udsen-
des alle indkomne forslag til 
alle repræsentanter og sup-
pleanter. Alle indkomne for-
slag offentliggøres samtidig 
på foreningens hjemme-
side. Der orienteres om for-
slagene i førstkommende 
medlemsblad. 

hænde senest 10 uger før 
repræsentantskabsmødet. 
 
Senest 4 uger før repræ-
sentantskabsmødet udsen-
des alle indkomne forslag til 
alle repræsentanter og sup-
pleanter. Alle indkomne for-
slag offentliggøres samtidig 
på foreningens hjemme-
side. Der orienteres om for-
slagene på foreningens 
medier. 

        
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”.         

 

 

 


