
Dagsordenens punkt 7 l 

 

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-

tægtens § 5 ”medlemspligter” 

 

        
 

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB) 

 

Forslagets tekst: Den foreslåede tekst er markeret med kursiv og fremhævet med gul. 

§ Nuværende tekst Forslag til ændret tekst Begrundelse for æn-
dringen 

5 Et medlem må først tiltræde 
en stilling inden for forenin-
gens forhandlingsområde, 
når løn- og ansættelsesvil-
kår er forhåndsgodkendt el-
ler godkendt i foreningen. 
Hvis der er indgået over-
enskomst eller anden aftale 
mellem foreningen og et 
ansættelsessted, må et 
medlem ikke tiltræde en stil-
ling på andre vilkår end de i 
overenskomsten eller afta-
len anførte, med mindre for-
eningen har godkendt 
dette. Hvis der ikke er ind-
gået overenskomst/aftale 
for det pågældende sted, 
skal medlemmet kontakte 
foreningen, så løn- og an-
sættelsesvilkår så vidt mu-
ligt aftales mellem forenin-
gen og ansættelsesstedet. 
 

Et medlem må først tiltræde 
en stilling inden for forenin-
gens forhandlingsområde, 
når løn- og ansættelsesvil-
kår er forhåndsgodkendt el-
ler godkendt i foreningen. 
Hvis der er indgået over-
enskomst eller anden aftale 
mellem foreningen og et 
ansættelsessted, må et 
medlem ikke tiltræde en stil-
ling på andre vilkår end de i 
overenskomsten eller afta-
len anførte, med mindre for-
eningen har godkendt 
dette. Hvis der ikke er ind-
gået overenskomst/aftale 
for det pågældende sted, 
skal medlemmet kontakte 
foreningen, så løn- og an-
sættelsesvilkår så vidt mu-
ligt aftales mellem forenin-
gen og ansættelsesstedet. 
 

Hensigten med for-
slaget er dels at mo-
dernisere sproget 
dels at anvende en 
formulering, der rum-
mer et øget fokus på 
den kollektive synergi 
mellem individ og fæl-
lesskab  
 
  



Medlemmer er forpligtet til 
at give foreningen relevante 
oplysninger om eksempel-
vis ansættelsessted, bopæl, 
funktionsområder samt ef-
terfølgende ændringer i 
disse forhold. Foreningen 
kan videreformidle disse 
oplysninger inden for med-
lemsgruppen i henhold til 
foreningens formål. 
 
Medlemmer bør arbejde for, 
at ergoterapeuter i Dan-
mark er medlem af forenin-
gen. 
 
 
 
 
 
 
Udtaler medlemmer sig of-
fentligt om forhold vedrø-
rende ergoterapeuters løn- 
og ansættelsesvilkår og fa-
get ergoterapi, skal de an-
give på hvis vegne, de ud-
taler sig. 
 
Medlemmer er forpligtet til 
at følge de etiske retnings-
linjer m.m., som foreningen 
via verdensforbundet 
(WFOT) og det europæiske 
forbund (COTEC) har tilslut-
tet sig. 
 
Medlemmer er forpligtet til 
at vælge tillidsrepræsentan-
ter i overensstemmelse 
med de til enhver tid gæl-
dende aftaler mellem for-
eningen og de berørte ar-
bejdsgiverparter. 

Medlemmer er forpligtet til 
at give foreningen relevante 
oplysninger om eksempel-
vis ansættelsessted, bopæl, 
funktionsområder samt ef-
terfølgende ændringer i 
disse forhold. Foreningen 
kan videreformidle disse 
oplysninger inden for med-
lemsgruppen i henhold til 
foreningens formål. 
 
Hvert medlem opfordres til 
at bidrage til en fagligt 
stærk forening, hvor flest 
mulige ergoterapeuter fin-
der det attraktivt at være 
medlem for derigennem at 
styrke såvel fællesskabet 
som særlige interesseområ-
der.   
 
Udtaler medlemmer sig of-
fentligt om forhold vedrø-
rende ergoterapeuters løn- 
og ansættelsesvilkår og fa-
get ergoterapi, skal de an-
give på hvis vegne, de ud-
taler sig. 
 
Medlemmer er forpligtet til 
at følge de etiske retnings-
linjer m.m., som foreningen 
via verdensforbundet 
(WFOT) og det europæiske 
forbund (COTEC) har tilslut-
tet sig. 
 
Medlemmer er forpligtet til 
at vælge tillidsrepræsentan-
ter i overensstemmelse 
med de til enhver tid gæl-
dende aftaler mellem for-
eningen og de berørte ar-
bejdsgiverparter. 



        
Motivation af forslaget: 

HB ønsker med forslaget at udbygge argumentationen for opfordringen til at arbejde for, at 

flest mulige ergoterapeuter er medlem af foreningen. HB fokuserer her på, at dette blandt 

andet indebærer, at det enkelte medlem selv bidrager til foreningens positive udvikling, så-

ledes at foreningen fremstår attraktiv for potentielle medlemmer i et stærkt interessefælles-

skab.          

 

 

 


