
Dagsordenens punkt 7 r 

 

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-

tægtens § 11.3 ”Urafstemning vedrørende over-

enskomstindgåelser” 

 

        
 

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 

11.3 Urafstemning vedrørende 
overenskomstindgåelser 
 
Indgåelse og fornyelse af 
overenskomster og aftaler 
med toneangivende arbejdsgi-
vere, dækkende en betydelig 
andel af foreningens medlem-
mer, skal sendes til urafstem-
ning. Alle aktive medlemmer, 
studerende medlemmer og 
pensionistmedlemmer er 
stemmeberettigede, hvis de 
ikke er i kontingentrestance i 
det kvartal, der ligger forud for 
urafstemningen. 
 
Indgåelse og fornyelse af 
overenskomster og aftaler 
med mindre arbejdsgivere, 
dækkende et mindretal af for-
eningens medlemmer, kan 
sendes til urafstemning, så-
fremt Hovedbestyrelsen 

Urafstemning vedrørende 
overenskomstindgåelser 
 
Indgåelse og fornyelse af 
overenskomster og aftaler 
med toneangivende arbejds-
givere, dækkende en betyde-
lig andel af foreningens med-
lemmer, skal sendes til uraf-
stemning. Alle aktive med-
lemmer, studerende medlem-
mer  
er stemmeberettigede, hvis 
de ikke er i kontingentre-
stance i det kvartal, der ligger 
forud for urafstemningen. 
 
Indgåelse og fornyelse af 
overenskomster og aftaler 
med mindre arbejdsgivere, 
dækkende et mindretal af for-
eningens medlemmer, kan 
sendes til urafstemning, så-
fremt Hovedbestyrelsen 

Ændringen er be-
grundet i, at det 
er de medlem-
mer, der enten 
arbejder på det 
pågældende om-
råder eller kan 
komme til det, 
der har indfly-
delse på resulta-
tet. Muligheden 
for at stemme til-
falder derfor de 
aktive medlem-
mer og stude-
rende medlem-
mer men ikke 
pensionistmed-
lemmer.  
 



beslutter dette. Ved urafstem-
ning om disse mindre over-
enskomster og aftaler er kun 
aktive medlemmer, pensio-
nistmedlemmer og stude-
rende medlemmer stemmebe-
rettigede, såfremt de ifølge 
medlemssystemet er omfattet 
af overenskomsten og ikke er 
i kontingentrestance i det 
kvartal, der ligger forud for ur-
afstemningen. 
 
Resultatet skal ikke opgøres 
regionsvis. Hovedbestyrelsen 
kan beslutte, at foreningen 
indgår i og forpligtes af fælles 
urafstemninger afholdt i for-
handlingsfællesskaber, hvor 
foreningen er indmeldt. 

beslutter dette. Ved urafstem-
ning om disse mindre over-
enskomster og aftaler er kun 
aktive medlemmer, pensio-
nistmedlemmer og stude-
rende medlemmer stemme-
berettigede, såfremt de ifølge 
medlemssystemet er omfattet 
af overenskomsten og ikke er 
i kontingentrestance i det 
kvartal, der ligger forud for ur-
afstemningen. 
 
Resultatet skal ikke opgøres 
regionsvis. Hovedbestyrelsen 
kan beslutte, at foreningen 
indgår i og forpligtes af fælles 
urafstemninger afholdt i for-
handlingsfællesskaber, hvor 
foreningen er indmeldt 

        
Motivation af forslaget: 

HB ønsker med forslaget at præcisere, at det udelukkede er medlemmer, der enten er til-

knyttet det pågældende område eller kan blive det senere fx efter afsluttet uddannelse, der 

har indflydelse på resultatet. Dermed har pensionister med forslaget ikke længere denne 

mulighed.  

 

Hvis forslaget vedtages, skal der foretages en konsekvenstilpasning i § 4, nummer 4. Se 

forslag 7k.         

 

 

 


