
Dagsordenens punkt 7 k 

 

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af 

vedtægtens § 4 ”Medlemsfordele” 

 

        
 

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 

4 Det enkelte aktive medlem 
kan: 
1. få sine løn- og 

ansættelsesvilkår 
forhandlet og aftalt 

2. få en afskedigelsessag 
behandlet 

3. få en arbejdsskadesag 
behandlet 

4. deltage i urafstemning 
om toneangivende 
overenskomster 

5. få rådgivning og 
vejledning om løn- og 
ansættelsesvilkår for 
ergoterapeuter 

6. ansøge foreningens 
fonde, puljer og legater 

Det enkelte aktive medlem 
kan: 
1. få sine løn- og 

ansættelsesvilkår 
forhandlet og aftalt 

2. få en afskedigelsessag 
behandlet 

3. få en arbejdsskadesag 
behandlet 

4. deltage i urafstemning 
om toneangivende 
overenskomster 

5. få rådgivning og 
vejledning om løn- og 
ansættelsesvilkår for 
ergoterapeuter 

6. ansøge foreningens 
fonde, puljer og legater 

Forslaget sikrer, at der 
skabes 
overensstemmelse 
mellem § 12.4, hvor 
det fremgår, at alle 
medlemmer kan stille 
forslag til 
repræsentantskabsmø
det. 
Denne medlemsfordel 
fremhæves dermed 
eksplicit i vedtægten.  
 
 
 
 
 
 
 
 



7. få rådgivning og 
vejledning i forbindelse 
med job i udlandet 

8. deltage i faglige og 
fagpolitiske møder 

9. oprette og deltage i 
faglige fora, som kan få 
støtte fra foreningen 

10. få rådgivning og 
vejledning om grund-, 
efter- og 
videreuddannelse og 
karriere 

11. tilmelde sig foreningens 
kollektive forsikring for 
freelance-ergoterapeuter 

12. opstille til samtlige 
tillidsposter i foreningen 
under hensyntagen til 
arbejdsplads- og 
regionstilhørsforhold 

13. være stiller for andre 
medlemmer til 
tillidsposter i foreningen. 
Man kan maksimalt være 
stiller for kandidater 
svarende til antallet af 
ledige poster i det 
pågældende valg. 

14. at deltage i foreningens 
valg af landsformand, 
næstformand, 
hovedbestyrelsesmedlem
mer, regionsformand 
m.m. under hensyntagen 
til arbejdsplads- og 
regionstilhørsforhold 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. deltage med taleret på 

repræsentantskabsmøde

7. få rådgivning og 
vejledning i forbindelse 
med job i udlandet 

8. deltage i faglige og 
fagpolitiske møder 

9. oprette og deltage i 
faglige fora, som kan få 
støtte fra foreningen 

10. få rådgivning og 
vejledning om grund-, 
efter- og 
videreuddannelse og 
karriere 

11. tilmelde sig foreningens 
kollektive forsikring for 
privatpraktiserende 
ergoterapeuter 

12. opstille til samtlige 
tillidsposter i foreningen 
under hensyntagen til 
arbejdsplads- og 
regionstilhørsforhold 

13. være stiller for andre 
medlemmer til 
tillidsposter i foreningen. 
Man kan maksimalt være 
stiller for kandidater 
svarende til antallet af 
ledige poster i det 
pågældende valg. 

14. at deltage i foreningens 
valg af landsformand, 
næstformand, 
hovedbestyrelsesmedlem
mer, regionsformand 
m.m. under hensyntagen 
til arbejdsplads- og 
regionstilhørsforhold 

15. Stille forslag til 
repræsentantskabsmødet 

 
De resterende punkter fra 
nuværende 15-26 ændres 
redaktionelt til 16-27. Der er 
ingen realitetsændringer. 
 
16. deltage med taleret på 

repræsentantskabsmøde

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslaget om ændring 
fra ”freelance” til 
”privatpraktiserende” 
er en konsekvens af 
forslag 7 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



r og 
regionsgeneralforsamling
er 

16. deltage med stemmeret 
på 
regionsgeneralforsamling
er 

17. få mulighed for 
deltagelse i udvalg og 
arbejdsgrupper nedsat af 
Hovedbestyrelsen 

18. blive informeret om 
beslutningsforslag og 
beslutninger fra 
foreningens 
repræsentantskabsmøde
r, 
hovedbestyrelsesmøder 
og 
regionsbestyrelsesmøder 

19. blive informeret om 
urafstemningsresultater 

20. blive informeret om 
foreningens politik og 
aktiviteter 

21. få foreningens emblem, 
medlemsblad og 
information via 
www.etf.dk 

22. få debatoplæg formidlet i 
foreningens medier, 
såfremt dette ikke strider 
mod landets love 

23. få indlæg behandlet på 
hovedbestyrelsesmøder, 
regionsbestyrelsesmøder 
eller af andre relevante 
fora 

24. få optaget fagligt 
relevante artikler og 
indlæg på www.etf.dk 
og/eller i medlemsbladet 

25. deltage i relevant 
kompetenceudvikling i 
forbindelse med 
varetagelse af 
tillidsposter 

r og 
regionsgeneralforsamling
er 

17. deltage med stemmeret 
på 
regionsgeneralforsamling
er 

18. få mulighed for 
deltagelse i udvalg og 
arbejdsgrupper nedsat af 
Hovedbestyrelsen 

19. blive informeret om 
beslutningsforslag og 
beslutninger fra 
foreningens 
repræsentantskabsmøde
r, 
hovedbestyrelsesmøder 
og 
regionsbestyrelsesmøder 

20. blive informeret om 
urafstemningsresultater 

21. blive informeret om 
foreningens politik og 
aktiviteter 

22. få foreningens emblem, 
medlemsblad og 
information via 
www.etf.dk 

23. få debatoplæg formidlet i 
foreningens medier, 
såfremt dette ikke strider 
mod landets love 

24. få indlæg behandlet på 
hovedbestyrelsesmøder, 
regionsbestyrelsesmøder 
eller af andre relevante 
fora 

25. få optaget fagligt 
relevante artikler og 
indlæg på www.etf.dk 
og/eller i medlemsbladet 

26. deltage i relevant 
kompetenceudvikling i 
forbindelse med 
varetagelse af 
tillidsposter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.etf.dk/
http://www.etf.dk/


26. få relevant materiale i 
forbindelse med 
varetagelse af 
tillidsposter 

  
Aktive medlemmer, der er 
dobbeltorganiserede, har 
alle medlemsfordele, dog 
ikke i punkterne 1-4. 
Passive medlemmer 
medlemsfordelene i punkt 15 
og 18-24. 
 
Studerende medlemmer har 
ret til punkterne 1-10 (pkt. 6: 
Dog kun Studierejsefonden), 
12 (dog ikke valgbar til 
landsformand, næstformand 
og regionsformand), 13-26 
(pkt. 21: Dog ikke 
”foreningens emblem”). 
 
Pensionistmedlemmer har 
ret til punkterne 1-5, 7-26 
(pkt. 12: Dog kun valgbar til 
repræsentantskabet og 
regionsbestyrelser, men ikke 
valgbar til hovedbestyrelse, 
landsformand, næstformand 
og regionsformand.) 
 
 
 
 
 

 

27. få relevant materiale i 
forbindelse med 
varetagelse af 
tillidsposter 

  
Aktive medlemmer, der er 
dobbeltorganiserede, har 
alle medlemsfordele, dog 
ikke i punkterne 1-4. 
Passive medlemmer 
medlemsfordelene i punkt 16 
og 19-25 
 
Studerende medlemmer har 
ret til punkterne 1-10 (pkt. 6: 
Dog kun Studierejsefonden), 
12 (dog ikke valgbar til 
landsformand, næstformand 
og regionsformand), 13-27 
(pkt. 22: Dog ikke 
”foreningens emblem”). 
 
Pensionistmedlemmer har 
ret til punkterne 1-3,  5, 7-27 
(pkt. 12: Dog kun valgbar til 
repræsentantskabet og 
regionsbestyrelser, men ikke 
valgbar til hovedbestyrelse, 
landsformand, næstformand 
og regionsformand.) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ændringerne er 
redaktionelle 
 
 
 
 
 
 
Ændringerne i punkt 
27 og 22 er 
redaktionelle. 
 
Ændringen vedr. punkt 
4 (ret til at deltage i 
urafstemning om 
toneangivende 
overenskomster) 
betyder, at denne ret 
bortfalder hvis forslag 
7 q vedtages. 
Ændringen vedr. punkt 
27 er redaktionel. 

        
Motivation af forslaget: 

I § 12.4 fremgår det, at alle medlemmer kan stille forslag til repræsentantskabsmødet. 

Dette fremgår ikke eksplicit af § 4 ”medlemsfordele”. Hensigten med HB’s ændringsforslag 

er at skabe sammenhæng mellem § 12.4 og § 4 på dette punkt. 



Forslaget om ændring i punkt 11 (”freelance” til ”privatpraktiserende”) er en konsekvens af 

forslag 7 m. Det betyder, at hvis forslag 7 n vedtages, foretages der en konsekvensrettelse 

her i § 12.4 nummer 1. 

Forslaget om ændringen vedr. punkt 4 (ret til at deltage i urafstemning om toneangivende 

overenskomster) betyder, at denne ret bortfalder, hvis forslag 7 r vedtages. 

De øvrige forslag er også redaktionelle, og de følger alle af, at der er sket en udvidelse 

med 1 nummer, hvorved rækkefølgen fra nummer 15 (nu 16) og frem ændres.          

 

 

 


