
Dagsordenens punkt 7 a 

 

HB’s forslag til ændring af vedtægtens § 1 

”Navn” 

 

        
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 

 Ergoterapeutforeningen.  
 
Foreningen er juridisk 
hjemmehørende i Storkø-
benhavn. Foreningens se-
kretariat er fysisk placeret 
dels i Storkøbenhavn dels 
på de til enhver tid eksiste-
rende regionale adresser. 
Foreningens officielle post-
adresse er sekretariatet i 
Storkøbenhavn. Herudover 
består foreningen af Pillo-
rissaasut – Grønlandske 
Ergoterapeuter. 

Ergoterapeutforeningen.  
 
Foreningen er juridisk 
hjemmehørende i Storkø-
benhavn. Foreningens 
sekretariat er fysisk pla-
ceret dels i Storkøben-
havn dels på de til enhver 
tid eksisterende regionale 
adresser. Foreningens  
officielle postadresse er 
sekretariatet i Storkøben-
havn. Herudover består 
foreningen af Pillorissaa-
sut – Grønlandske Ergo-
terapeuter. 
 
Ergoterapeutforeningen 
er medlem af Hovedorga-
nisationen ”Akademi-
kerne” 

Foreningens tilknyt-
ningsforhold til en 
hovedorganisation 
bør fremgå af ved-
tægten. 
 
Ved at indskrive det 
i vedtægten sikres 
det samtidigt, at en 
eventuel ændring af 
tilknytningsforholdet 
kun kan ændres 
gennem en ved-
tægtsændring, der 
skal gennemføres 
med kvalificeret fler-
tal på Repræsen-
tantskabsmødet. 
 

 



        
Motivation af forslaget: 

 

Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde besluttede i december 2018, at Etf med virk-

ning fra den 1.1. 2020 optages i Akademikerne.  

Etf’s tilhørsforhold til en hovedorganisation fremgår ikke af vedtægterne. Det betyder, at 

HB i princippet vil kunne træffe beslutning om dette. Det er imidlertid naturligt, at beslutnin-

ger af den karakter skal træffes af medlemmerne; - dvs. af Repræsentantskabet. Det var 

da også baggrunden for, at HB valgte at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabs-

møde, så beslutningen kunne træffes af Etf’s højeste myndighed. 

For at sikre at eventuelle fremtidige skift af hovedorganisation kun kan træffes af repræ-

sentantskabet, foreslår HB, at Etf’s hovedorganisationstilhørsforhold indskrives i vedtæg-

terne. Dermed opnås ikke alene, at repræsentantskabet træffer beslutningen. Det sikres 

også, at beslutningen skal træffes med kvalificeret flertal, dvs. med ¾ flertal af de afgivne 

stemmer. 

Det skal oplyses, at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i december 2018 tog be-

slutningen om at skifte hovedorganisation med et flertal på 91% af de afgivne stemmer.         

 

 

 


