
Dagsordenens punkt 7 m 

 

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-

tægtens § 6.1 ”politisk niveau” 

 

        
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 

6.1 Politiske niveau 
 
Ønsker et medlem at klage 
over foreningens håndte-
ring af medlemmets ret-
tigheder, kan dette ske 
skriftligt til foreningens ho-
vedbestyrelse. Hovedbesty-
relsen er forpligtet til at 
svare medlemmet skriftligt 
hurtigst muligt, dog seneste 
14 dage efter afholdelse af 
det 2. ordinære hovedbe-
styrelsesmøde efter modta-
gelse af klagen. 
 
Hovedbestyrelsen skal over 
for Repræsentantskabet re-
degøre for antallet af kla-
ger, deres karakter samt 
hovedindholdet i Hovedbe-
styrelsens svar på kla-
gerne. 
 
Er en klage ikke adresseret 
til Hovedbestyrelsen, 
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Ændringen fremhæ-
ver et fokus på for-
skellen mellem klager 
på politisk niveau og 
administrativt niveau. 
 



regnes denne for en admi-
nistrativ klage. 

regnes denne for en admi-
nistrativ klage. 
 
Se § 6.2 

        
Motivation af forslaget: 

Medlemmerne har mulighed for at klage til Etf på 2 måder: 

a. Klagen kan stiles direkte til HB 

b. Klagen kan stiles til Etf 

Hvis en klage ikke er stilet direkte til HB (b), behandler administrationen klagen. I praksis 

er det direktøren, der har ansvaret for at behandle klagen. Er medlemmet ikke tilfreds med 

den afgørelse, administrationen meddeler klageren, kan klageren genfremsætte klagen til 

HB, hvilket klager gøres opmærksom på, når der meddeles afgørelse fra administrationen. 

HB ønsker med henvisningen til § 6.2 (klager på administrativt niveau) at tydeliggøre for-

skellen på en klage rettet til det politiske niveau (§ 6.1) og det administrative niveau. 

Det mest almindelige er, at klager rettes til det administrative niveau som første instans.         

 

 

 

 


