
Dagsordenens punkt 7 n 

 

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af 

vedtægtens § 7.1”Medlemsstatus” og §7.2 

”Regionalt medlemskab” 

 

        
 

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB) 

 

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

 

§ Nuværende tekst Forslag til ændret tekst Begrundelse for 
ændringen 

7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemsstatus 
 
Foreningens aktive 
medlemmer har status af 
aktive, passive, studerende 
eller pensionister. 
 
Aktive medlemmer 

• Er autoriserede 
ergoterapeuter, der i 
Danmark udøver 
virksomhed som 
ergoterapeut – det 
være sig i offentlige 
eller private 
virksomheder – 
heltid, deltid eller 
freelance 

Medlemsstatus 
 
Foreningens aktive 
medlemmer har status af 
aktive, passive, studerende 
eller pensionister. 
 
Aktive medlemmer 

• Er autoriserede 
ergoterapeuter, der i 
Danmark udøver 
virksomhed som 
ergoterapeut – det 
være sig i offentlige 
eller private 
virksomheder – 
heltid, deltid eller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ændringer vedr. 
freelancere og 
konsulenter til 



 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 

 
 
 
Resten af 7.1 er uændret 
 
 
 
 
Regionalt medlemskab 
 
Medlemskab af foreningen 
indbefatter også et 
medlemskab af en region 
eller Pillorissaasut - 
Grønlandske 
Ergoterapeuter. 
 
Medlemmer af den enkelte 
region: 
 

• er aktive medlemmer, 
hvis 
forhandlingsberettigede 
hovedarbejdsgiver hører 
hjemme i regionen 

• er aktive medlemmer 
bosiddende i regionen, 
som arbejder freelance 
eller som konsulent 

• er arbejdssøgende 
medlemmer med bopæl 
i regionen 

• er pensionistmedlemmer 
med bopæl i regionen 
eller med seneste 
arbejdsplads i regionen 

• er studerende 
medlemmer, hvis 
uddannelsessted er 
beliggende i regionen 
 

• er passive medlemmer 
med bopæl i regionen 

som 
privatpraktiserende 

 
 
 
 
 
 
Regionalt medlemskab 
 
Medlemskab af foreningen 
indbefatter også et 
medlemskab af en region 
eller Pillorissaasut - 
Grønlandske 
Ergoterapeuter. 
 
Medlemmer af den enkelte 
region: 
 

• er aktive medlemmer, 

hvis 

forhandlingsberettigede 

hovedarbejdsgiver hører 

hjemme i regionen 

• er aktive medlemmer 

bosiddende i regionen, 

som arbejder som 

privatpraktiserende 

• er arbejdssøgende 

medlemmer med bopæl 

i regionen 

• er pensionistmedlemmer 

med bopæl i regionen 

eller med seneste 

arbejdsplads i regionen 

• er studerende 

medlemmer, hvis 

uddannelsessted er 

beliggende i regionen 

• er passive medlemmer 

med bopæl i regionen 

Etf’s landsformand og 
næstformand er medlem af 

”privatpraktiserende” 
er en redaktionel 
forenkling, så det 
tydeliggøres, at det 
ikke er afgørende på 
hvilken måde, man er 
privatpraktiserende.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilføjelsen om 
landsformandens og 
næstformandens 
regionale 



den region, hvor de har 
bopæl. 

tilhørsforhold er en 
præcisering af, at 
selvom foreningens 
sekretariat – hvor 
formandskabet har 
fysisk arbejdsplads – 
er placeret i region 
Øst, så er 
formandskabet 
medlem af den 
region, hvor de har 
bopæl. 

        
Motivation af forslaget: 

HB ønsker med forslaget at tilrette vedtægten til de faktiske forhold hvad angår 

”privatpraktiserende”. Udviklingen har vist, at langt hovedparten af de medlemmer, der 

arbejder helt eller delvist uden tilknytning til en arbejdsgiver, betegner sig som 

”privatpraktiserende”, mens betegnelserne ”freelancer” og ”konsulent” ikke længere 

anvendes i samme omfang som tidligere.  Det betyder ensartede ændringer i § 7.1 og § 

7.2 

HB ønsker med tilføjelsen om landsformandens og næstformandens regionale 

tilhørsforhold at tydeliggøre, at dette følger landsformandens og næstformandens bopæl 

og dermed ikke arbejdsstedet, som for disses vedkommende er Etf’s sekretariat i 

København.          

 

 

 


