
Dagsordenens punkt 7 i 

 

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-

tægtens § 15.2 ”Regionsgeneralforsamling” 

 

        
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 

15.2 Regionsgeneralforsamling 
 
Generalforsamlingen er re-
gionens højeste myndighed 
i alle regionens anliggen-
der. 
 
Regionen afholder ordinær 
generalforsamling hvert år 
mellem 1. april og 7. maj, 
og der indkaldes til denne i 
foreningens medlemsblad 
med mindst 4 ugers varsel. 
 
Dagsorden skal indeholde 
mindst følgende punkter: 
1. Regionsbestyrelsens 

årsberetning 
2. Godkendelse af regn-

skab fra foregående ka-
lenderår 

3. Regionens handlings-
plan for det kommende 
år, herunder deltagelse i 
foreningens politiske fo-
kusområder 

Regionsgeneralforsamling 
 
Generalforsamlingen er re-
gionens højeste myndighed 
i alle regionens anliggen-
der. 
 
Regionen afholder ordinær 
generalforsamling hvert år 
mellem 1. april og 7. maj, 
og der indkaldes til denne 
på foreningens medier med 
mindst 4 ugers varsel. 
 
Dagsorden skal indeholde 
mindst følgende punkter: 
1. Regionsbestyrelsens 

årsberetning 
2. Godkendelse af regn-

skab fra foregående ka-
lenderår 

3. Regionens handlings-
plan for det kommende 
år, herunder deltagelse i 
foreningens politiske fo-
kusområder 

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



4. Rammebudget for det 
kommende år 

5. Indkomne forslag 
6. Bekræftelse af valg af 

regionsformand, hvis 
denne er valgt ved 
fredsvalg (året efter or-
dinært repræsentant-
skabsmøde og samme 
år som ordinært valg af 
landsformand) 

7. Valg af regionsbestyrel-
sesmedlemmer for en 
toårig periode 

8. Valg af to suppleanter 
for et år og evt. bemyn-
digelse til, at regionsbe-
styrelsen kan være selv-
supplerende 

9. Valg af to økonomiske 
kontrollanter 

10. Evt. forslag til forenin-
gens repræsentant-
skabsmøde (samme år 
som afholdelse af ordi-
nært repræsentant-
skabsmøde) 

11. Valg af repræsentanter 
og suppleanter 
 

Aktive medlemmer, stude-
rende medlemmer og pen-
sionistmedlemmer i regio-
nen har stemmeret på regi-
onsgeneralforsamlingen. 
Samtlige medlemmer i regi-
onen har taleret. 
 

4. Rammebudget for det 
kommende år 

5. Indkomne forslag 
6. Bekræftelse af valg af 

regionsformand, hvis 
denne er valgt ved 
fredsvalg (året efter or-
dinært repræsentant-
skabsmøde og samme 
år som ordinært valg af 
landsformand) 

7. Valg af regionsbestyrel-
sesmedlemmer for en 
toårig periode 

8. Valg af to suppleanter 
for et år og evt. bemyn-
digelse til, at regionsbe-
styrelsen kan være selv-
supplerende 

9. Valg af to økonomiske 
kontrollanter 

10. Evt. forslag til forenin-
gens repræsentant-
skabsmøde (samme år 
som afholdelse af ordi-
nært repræsentant-
skabsmøde) 

11. Valg af repræsentanter 
og suppleanter 
 

Aktive medlemmer, stude-
rende medlemmer og pen-
sionistmedlemmer i regio-
nen har stemmeret på regi-
onsgeneralforsamlingen. 
Samtlige medlemmer i regi-
onen har taleret. 
 

        
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”.         

 

 

 


