
Dagsordenens punkt 7 p 

 

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-

tægtens § 11.1 ”Urafstemning” 

 

        
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 

11.1 Urafstemning 
 
Urafstemning skal afholdes 
ved: 
 

• Valg af landsformand 

• Valg af næstformand 

• Valg til hovedbestyrelse 

• Valg af regionsformænd 

• Foreningens opløsning 
 
Urafstemning kan i øvrigt be-
sluttes af Repræsentantska-
bet og Hovedbestyrelsen. Se-
nest 3 uger efter en sådan be-
slutning sørger Hovedbesty-
relsen for, at afstemningen 
finder sted. Resultatet af af-
stemningen skal foreligge se-
nest 8 uger efter, at beslutnin-
gen om urafstemning er ble-
vet truffet og bekendtgøres 
derefter snarest i foreningens 
medlemsblad og på 
www.etf.dk. 
 

Urafstemning 
 
Urafstemning skal afholdes 
ved: 
 

• Valg af landsformand 

• Valg af næstformand 

• Valg til hovedbestyrelse 

• Valg af regionsformænd 

• Foreningens opløsning 

Urafstemning kan i øvrigt be-
sluttes af Repræsentantska-
bet og Hovedbestyrelsen. Se-
nest 3 uger efter en sådan 
beslutning sørger Hovedbe-
styrelsen for, at afstemningen 
finder sted. Resultatet af af-
stemningen skal foreligge se-
nest 8 uger efter, at beslut-
ningen om urafstemning er 
blevet truffet og bekendtgø-
res derefter snarest på for-
eningens medier. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ændringen er en 
konsekvens af 
ændringen jf. for-
slag 7 b, forudsat 
denne vedtages. 
 
 

http://www.etf.dk/


Urafstemning afgøres ved al-
mindelig stemmeflerhed, dog 
kræver vedtægtsændringer og 
opløsning af foreningen ¾ 
flertal af de afgivne stemmer.  
Stemmer optælles af et uvil-
digt stemmeudvalg. Resultatet 
opgøres samlet og regionsvis. 
 

Urafstemning afgøres ved al-
mindelig stemmeflerhed, dog 
kræver vedtægtsændringer 
og opløsning af foreningen ¾ 
flertal af de afgivne stemmer. 
Hovedbestyrelsen fastlæg-
ger, om urafstemningen skal 
foregå manuelt/fysisk eller di-
gitalt. 
 
Ved manuel/fysisk urafstem-
ning optælles stemmerne af 
et uvildigt stemmeudvalg. 
Ved digital urafstemning sik-
rer Hovedbestyrelsen, at af-
stemningssystemet på bag-
grund af en uvildig, ekstern 
faglig godkendelse lever op til 
de til enhver tid gældende 
standarder for digitale af-
stemningssystemer.  
 

Ændringen bety-
der, at resultatet 
opgøres samlet 
og ikke fordelt på 
regioner, idet 
dette ikke har be-
tydning for resul-
tatet 
 
Ændringen med 
angivelse af et di-
gitalt afstem-
ningssystem er 
en tilpasning til 
den praksis, der 
har været an-
vendt de senere 
år. Afstemnings-
systemet er god-
kendt af et stats-
autoriseret revisi-
onsfirma. 
 

        
Motivation af forslaget: 

I de senere år er alle urafstemninger foregået digitalt. Etf anvender et afstemningssystem, 

der er godkendt af et statsautoriseret revisionsfirma. Det er med godkendelsen sikret, at 

systemet lever op til de gældende standarder for digitale afstemningssystemer.  

Fremtidige urafstemninger vil med stor sandsynlighed også være digitale. Der er flere for-

dele forbundet med dette. Systemet er let at anvende. Det er omkostningsfrit efter anskaf-

felse og godkendelse, hvor der ved manuel afstemning skal betales honorar til revisionen 

for at stå for optællingen ved hver enkelt afstemning, ligesom portoudgifter til forsendelse 

og arbejdstimer til den praktiske ekspedition er betydelige. Dertil kommer, at manuel af-

stemning også er besværlig for medlemmer, fordi stemmesedler skal returneres, hvilket 

ikke fremmer lysten til at deltage i afstemningen.  

Når bestemmelsen om manuel/fysisk urafstemning er opretholdt, skyldes det, at der ved et 

eventuelt teknisk nedbrud skal være regler for, hvordan en manuel/fysisk urafstemningen 

skal gennemføres.          

 


