
Dagsordenens punkt 7 f 

 

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-

tægtens § 12.8 ”Ekstraordinært repræsentant-

skabsmøde” 

 

        
 

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 

12.8 Ekstraordinært repræsen-
tantskabsmøde 
 
Hvis flertallet af Hovedbesty-
relsen eller 25 % af repræ-
sentanterne eller 5 % af de 
aktive medlemmer skriftligt 
til Hovedbestyrelsen og med 
angivelse af motiveret dags-
orden forlanger det, skal der 
afholdes ekstraordinært re-
præsentantskabsmøde. 
 
Indkaldelse til ekstraordi-
nært repræsentantskabs-
møde med angivelse af den 
motiverede dagsorden skal 
ske med mindst 14 dages 
varsel ved bekendtgørelse i 
foreningens medlemsblad 
og på foreningens hjemme-
side eller ved personlig 
meddelelse til foreningens 
medlemmer. 

Ekstraordinært repræsen-
tantskabsmøde 
 
Hvis flertallet af Hovedbe-
styrelsen eller 25 % af re-
præsentanterne eller 5 % 
af de aktive medlemmer 
skriftligt til Hovedbestyrel-
sen og med angivelse af 
motiveret dagsorden forlan-
ger det, skal der afholdes 
ekstraordinært repræsen-
tantskabsmøde. 
 
Indkaldelse til ekstraordi-
nært repræsentantskabs-
møde med angivelse af 
den motiverede dagsorden 
skal ske med mindst 14 da-
ges varsel ved bekendtgø-
relse på foreningens me-
dier eller ved personlig 
meddelelse til foreningens 
medlemmer. 

Forslaget sikrer en 
tidssvarende formu-
lering, der tillige 
fremtidssikrer for an-
vendelse af eventu-
elle nye kommunika-
tionsformer 



 
Afholdelse af ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde 
skal ske senest 7 uger efter, 
at kravet er kommet sekreta-
riatet i hænde. I forbindelse 
med overenskomstforhand-
lingerne kan et ekstraordi-
nært repræsentantskabs-
møde indkaldes med mindst 
4 dages varsel ved skriftlig 
henvendelse direkte til re-
præsentanterne. 

 
Afholdelse af ekstraordi-
nært repræsentantskabs-
møde skal ske senest 7 
uger efter, at kravet er 
kommet sekretariatet i 
hænde. I forbindelse med 
overenskomstforhandlin-
gerne kan et ekstraordi-
nært repræsentantskabs-
møde indkaldes med 
mindst 4 dages varsel ved 
skriftlig henvendelse di-
rekte til repræsentanterne. 

        
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”.         

 

 

 


