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Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-

tægtens § 13.3 ”Valg af 3 hovedbestyrelsesmed-

lemmer ved urafstemningsvalg regionalt” 
        
 

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 

13.3 Valg af 3 hovedbestyrelses-
medlemmer ved urafstem-
ningsvalg regionalt 
 
Alle aktive medlemmer og 
studerende medlemmer i 
den pågældende region er 
valgbare. 
 
Funktionsperioden er 3 år. 
Valget sker året efter ordi-
nært valg til regionsformand 
og samtidig med ordinært 
valg til næstformand. 
 
Opstilling af kandidater skal 
meddeles sekretariatet se-
nest den 1. marts klokken 
12.00 sammen med opstil-
lingsgrundlag. Opstilling 
kræver mindst 10 stillere 
blandt regionens aktive 
medlemmer, pensionistmed-
lemmer og studerende med-
lemmer. 

Valg af 3 hovedbestyrelses-
medlemmer ved urafstem-
ningsvalg regionalt 
 
Alle aktive medlemmer og 
studerende medlemmer i 
den pågældende region er 
valgbare. 
 
Funktionsperioden er 3 år. 
Valget sker året efter ordi-
nært valg til regionsformand 
og samtidig med ordinært 
valg til næstformand. 
 
Opstilling af kandidater skal 
meddeles sekretariatet se-
nest den 1. marts klokken 
12.00 sammen med opstil-
lingsgrundlag. Opstilling 
kræver mindst 10 stillere 
blandt regionens aktive 
medlemmer, pensionist-
medlemmer og studerende 
medlemmer. 

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



 
Valget foregår ved regional 
urafstemning. Stemmesed-
ler og præsentation af kandi-
dater udsendes til de stem-
meberettigede medlemmer 
senest den 14. marts. 
 
Stemmesedlerne skal være 
sekretariatet i hænde senest 
den 31. marts, således at re-
sultatet kan offentliggøres 
senest samtidig med den 
første regionsgeneralfor-
samling. Den kandidat i hver 
region, der har opnået flest 
stemmer, er valgt. Af de 
kandidater, som ikke opnår 
valg, er den med højeste 
stemmetal valgt som supple-
ant for perioden. Funktions-
perioden for hovedbestyrel-
sesmedlemmer og supple-
anter starter den 1. maj. 
 
 
 
Resultatet af afstemningen 
sendes til kandidaterne og 
hovedbestyrelsesmedlem-
merne og bekendtgøres i 
det førstkommende nummer 
af foreningens medlemsblad 
og på www.etf.dk. 
 
Suppleanten indtræder i Ho-
vedbestyrelsen, hvis et med-
lems fravær forventes at 
blive udover tre måneder. 
 
Ved et hovedbestyrelses-
medlems varige forfald ind-
træder suppleanten for re-
sten af funktionsperioden. 
Suppleanter modtager det 
samme materiale som ho-
vedbestyrelsesmedlem-
merne og kan deltage i 

 
Valget foregår ved regional 
urafstemning. Stemmesed-
ler og præsentation af kan-
didater udsendes til de 
stemmeberettigede med-
lemmer senest den 14. 
marts. 
 
Stemmesedlerne skal være 
sekretariatet i hænde se-
nest den 31. marts, således 
at resultatet kan offentliggø-
res senest samtidig med 
den første regionsgeneral-
forsamling. Den kandidat i 
hver region, der har opnået 
flest stemmer, er valgt. Af 
de kandidater, som ikke op-
når valg, er den med høje-
ste stemmetal valgt som 
suppleant for perioden. 
Funktionsperioden for ho-
vedbestyrelsesmedlemmer 
og suppleanter starter den 
1. maj. 
 
Resultatet af afstemningen 
sendes til kandidaterne og 
hovedbestyrelsesmedlem-
merne og bekendtgøres på 
foreningens medier. 
 
 
 
Suppleanten indtræder i Ho-
vedbestyrelsen, hvis et 
medlems fravær forventes 
at blive udover tre måneder. 
 
Ved et hovedbestyrelses-
medlems varige forfald ind-
træder suppleanten for re-
sten af funktionsperioden. 
Suppleanter modtager det 
samme materiale som ho-
vedbestyrelsesmedlem-
merne og kan deltage i 



hovedbestyrelsesmøder 
med observatørstatus. 

hovedbestyrelsesmøder 
med observatørstatus. 

        
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”.         

 

 

 


