
Dagsordenens punkt 7 u 

 

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-

tægtens § 15.7 ”Regionsbestyrelse” 

 

        
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 

15.7 Regionsbestyrelse 
 
Regionsbestyrelsens op-
gave er at varetage med-
lemmernes interesser inden 
for regionens område. 
 
Regionsbestyrelsen har, un-
der ansvar over for Hoved-
bestyrelsen og i tæt samar-
bejde med de lokale tillids-
repræsentanter, kompe-
tence i lokale spørgsmål. 
Regionsbestyrelsen har an-
svaret for regionens udvik-
ling. Herunder for vareta-
gelse af samtlige politiske 
opgaver, som Repræsen-
tantskabet, Hovedbestyrel-
sen eller regionsgeneralfor-
samlingen, har besluttet 
skal løses på regionsniveau. 
Regionsbestyrelsen afhol-
der årligt regionsgeneralfor-
samling. 
 
Regionsbestyrelsen er for-
pligtet til at afholde debat-
møde i forbindelse med 

Regionsbestyrelse  
 
Regionsbestyrelsens op-
gave er at varetage med-
lemmernes interesser in-
den for regionens område.  
 
Regionsbestyrelsen har, 
under ansvar over for Ho-
vedbestyrelsen og i tæt 
samarbejde med de lokale 
tillidsrepræsentanter, kom-
petence i lokale spørgsmål. 
Regionsbestyrelsen har an-
svaret for regionens udvik-
ling. Herunder for vareta-
gelse af samtlige politiske 
opgaver, som Repræsen-
tantskabet, Hovedbestyrel-
sen eller regionsgeneralfor-
samlingen, har besluttet 
skal løses på regionsni-
veau. Regionsbestyrelsen 
afholder årligt regionsgene-
ralforsamling.  
 
Regionsbestyrelsen er for-
pligtet til at afholde debat-
møde i forbindelse med 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



debatmateriale udsendt af 
Hovedbestyrelsen. 
 
Regionsbestyrelsen er for-
pligtet til at sikre en dialog 
med regionens repræsen-
tanter før og efter repræsen-
tantskabsmødet. 
 
 
 
Regionsbestyrelsen skal lø-
bende holde regionens 
medlemmer, tillidsrepræ-
sentanter og foreningens 
hovedbestyrelse orienteret 
om regionens aktiviteter 

debatmateriale udsendt af 
Hovedbestyrelsen.  
 
Regionsbestyrelsen holder 
formøde inden afholdelse 
af repræsentantskabsmø-
det, hvor regionens med-
lemmer og de valgte re-
præsentanter drøfter em-
ner, som skal behandles. 
 
Regionsbestyrelsen skal 
løbende holde regionens 
medlemmer, tillidsrepræ-
sentanter og foreningens 
hovedbestyrelse orienteret 
om regionens aktiviteter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ændringen lægger 
sig op ad den mange-
årige tradition med at 
afholde formøder til 
Repræsentantskabs-
møderne, hvor med-
lemmer og repræsen-
tanter med hinanden 
har drøftet emner, 
der skulle behandles. 
Ønsket er at sikre 
denne mulighed gen-
nem vedtægterne.  
 
Ændringen med ikke 
at afholde eftermøder 
baserer sig på den 
mangeårige praksis 
om ikke at afholde 
disse møder. Ønsket 
med ændringen er at 
skabe harmoni mel-
lem praksis og ved-
tægter. 

        
Motivation af forslaget: 

HB ønsker med forslaget at tilpasse vedtægterne til den praksis, der gennem mange år 

har eksisteret. Praksis er, at der afholdes repræsentantskabsforberedende møder i regio-

nerne, mens der ikke i mange år har været afholdt opfølgende møder. 

Forslaget betyder, at det nu bliver fastsat i vedtægterne, at der skal afholdes repræsen-

tantskabsforberedende møder, mens der ikke skal afholdes opfølgende møder.         

 


