
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 virkning 
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 beslutninger af 

Dagsordenens punkt 7 a 

HB’s forslag til ændring af vedtægtens § 1 
”Navn” 



den karakter skal træffes af medlemmerne; - dvs. af Repræsentantskabet. Det var da også 
baggrunden for, at HB valgte at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, så be-
slutningen kunne træffes af Etf’s højeste myndighed. 

For at sikre at eventuelle fremtidige skift af hovedorganisation kun kan træffes af repræsen-
tantskabet, foreslår HB, at Etf’s hovedorganisationstilhørsforhold indskrives i vedtægterne. 
Dermed opnås ikke alene, at repræsentantskabet træffer beslutningen. Det sikres også, at be-
slutningen skal træffes med kvalificeret flertal, dvs. med ¾ flertal af de afgivne stemmer. 

Det skal oplyses, at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i december 2018 tog beslut-
ningen om at skifte hovedorganisation med et flertal på 91% af de afgivne stemmer.        



Dagsordenens punkt 7 B 
 
HB’s forslag til ændring af vedtægtens § 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 hovedbesty-

relse 
• Valg af regionsfor-

mænd 
• 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 i forenin-
gens medlemsblad og på 
www.etf.dk. 
 

Urafstemning 
 
Urafstemning skal afholdes 
ved: 
 

• Valg af landsformand 
• Valg af næstformand 
• Valg til hovedbesty-

relse 
• Valg af regionsfor-

mænd 
• Foreningens opløs-

ning 
 
Urafstemning kan i øvrigt 
besluttes af Repræsentant-
skabet og Hovedbestyrel-
sen. Senest 3 uger efter en 
sådan 
beslutning sørger Hovedbe-
styrelsen for, at afstemnin-
gen finder sted. Resultatet 
af afstemningen skal fore-
ligge senest 8 uger efter, at 
beslutningen om urafstem-
ning er blevet truffet og be-
kendtgøres derefter snarest 
på foreningens medier. 

Forslaget sikrer 
en tidssvarende 
formulering, der 
tillige fremtidssik-
rer for anven-
delse af eventu-
elle nye kommu-
nikationsformer. 



 
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. Resulta-
tet opgøres samlet og regi-
onsvis. 

 
Urafstemning afgøres ved 
almindelig stemmeflerhed, 
dog kræver vedtægtsæn-
dringer og opløsning af for-
eningen ¾ flertal af de af-
givne stemmer. Stemmer 
optælles af et uvildigt stem-
meudvalg. Resultatet opgø-
res samlet og regionsvis. 

        
Motivation af forslaget: 

 

HB foreslår, at formuleringen ”Etf’s medier” anvendes konsekvent. Formuleringen erstatter 
dermed ”Etf.dk” og ”medlemsblad”. 

 

Forslaget har ikke til hensigt at begrænse formidlingen til medlemmerne, og de forskellige 
kommunikationskanaler vil fortsat blive anvendt, så målgrupperne nås. Det gælder f.eks. ved 
indkaldelse til repræsentantskabsmøder m.v., hvor annoncering vil fremgå på mere end ”et 
medie”.         

 

 

 

  



Dagsordenens punkt 7 c 
 
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-
tægtens § 12.2 ”Valg af repræsentanter” 
         
 

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB) 

 

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

§ Nuværende tekst Forslag til ændret tekst Begrundelse for æn-
dringen 



12.2 Valg af repræsentanter 
 
Hovedbestyrelsen medde-
ler den enkelte region deres 
antal repræsentanter se-
nest den 1. marts i året ef-
ter repræsentantskabsmø-
det. 
 
Repræsentanter vælges for 
3 år ad gangen på regions-
generalforsamlingerne året 
efter ordinært repræsen-
tantskabsmøde. Funktions-
perioden starter den 7. maj 
samme år, som valget fin-
der sted. 
 
Der afholdes supplerings-
valg på hver enkelt regions-
generalforsamling, hvis al-
lerede valgte repræsentan-
ter eller suppleanter ned-
lægger deres hverv, eller 
hvis der af andre årsager er 
ubesatte pladser. 
 
Alle aktive medlemmer, 
pensionistmedlemmer og 
studerende medlemmer, 
som ikke er i kontingentre-
stance på valgtidspunktet, 
er valgbare som repræsen-
tanter. Der kan dog højst 
vælges ét pensionistmed-
lem og ét studerende med-
lem pr. region. Opstilling og 
valg sker på regionsgene-
ralforsamlingen. Kandida-
ter, som ikke er til stede på 
generalforsamlingen, skal 
aflevere et skriftligt opstil-
lingsgrundlag til Regionsbe-
styrelsen inden generalfor-
samlingen. Der vælges så 
vidt muligt suppleanter sva-
rende til antallet af repræ-
sentanter, dog minimum to 
suppleanter. 
 
Regionens aktive medlem-
mer, pensionistmedlemmer 
og studerende medlemmer 
har stemmeret til valg af 

Valg af repræsentanter 
 
Hovedbestyrelsen medde-
ler den enkelte region deres 
antal repræsentanter se-
nest den 1. marts i året ef-
ter repræsentantskabsmø-
det. 
 
Repræsentanter vælges for 
3 år ad gangen på regions-
generalforsamlingerne året 
efter ordinært repræsen-
tantskabsmøde. Funktions-
perioden starter den 7. maj 
samme år, som valget fin-
der sted. 
 
Der afholdes supplerings-
valg på hver enkelt regions-
generalforsamling, hvis al-
lerede valgte repræsentan-
ter eller suppleanter ned-
lægger deres hverv, eller 
hvis der af andre årsager er 
ubesatte pladser. 
 
Alle aktive medlemmer, 
pensionistmedlemmer og 
studerende medlemmer, 
som ikke er i kontingentre-
stance på valgtidspunktet, 
er valgbare som repræsen-
tanter. Der kan dog højst 
vælges ét pensionistmed-
lem og ét studerende med-
lem pr. region. Opstilling og 
valg sker på regionsgene-
ralforsamlingen. Kandida-
ter, som ikke er til stede på 
generalforsamlingen, skal 
aflevere et skriftligt opstil-
lingsgrundlag til Regionsbe-
styrelsen inden generalfor-
samlingen. Der vælges så 
vidt muligt suppleanter sva-
rende til antallet af repræ-
sentanter, dog minimum to 
suppleanter. 
 
Regionens aktive medlem-
mer, pensionistmedlemmer 
og studerende medlemmer 
har stemmeret til valg af 

Forslaget sikrer en 
tidssvarende formule-
ring, der tillige frem-
tidssikrer for anven-
delse af eventuelle 
nye kommunikations-
former. 



repræsentanter og supple-
anter. De kandidater, der 
opnår flest stemmer, er 
valgt. De kandidater, der 
ikke opnår valg, er supple-
anter i den rækkefølge, de 
har modtaget stemmer. Ved 
stemmelighed foretages 
omafstemning mellem de 
berørte. 
 
Regionen meddeler sekre-
tariatet resultatet af valget. 
Navnene på alle repræsen-
tanter og suppleanter of-
fentliggøres i foreningens 
førstkommende medlems-
blad og på www.etf.dk. 
 
 
Hvis en repræsentant skif-
ter region i funktionsperio-
den, melder sig ud eller 
kommer i restance, overta-
ger suppleanten repræsen-
tantposten for resten af pe-
rioden. 

repræsentanter og supple-
anter. De kandidater, der 
opnår flest stemmer, er 
valgt. De kandidater, der 
ikke opnår valg, er supple-
anter i den rækkefølge, de 
har modtaget stemmer. Ved 
stemmelighed foretages 
omafstemning mellem de 
berørte. 
 
Regionen meddeler sekre-
tariatet resultatet af valget. 
Navnene på alle repræsen-
tanter og suppleanter of-
fentliggøres på foreningens 
medier. 
 
 
 
 
Hvis en repræsentant skif-
ter region i funktionsperio-
den, melder sig ud eller 
kommer i restance, overta-
ger suppleanten repræsen-
tantposten for resten af pe-
rioden. 

        



Motivation af forslaget: 

HB foreslår, at formuleringen ”Etf’s medier” anvendes konsekvent. Formuleringen erstatter 
dermed ”Etf.dk” og ”medlemsblad”. 

 

Forslaget har ikke til hensigt at begrænse formidlingen til medlemmerne, og de forskellige 
kommunikationskanaler vil fortsat blive anvendt, så målgrupperne nås. Det gælder fx ved ind-
kaldelse til repræsentantskabsmøder m.v., hvor annoncering vil fremgå på mere end ”et me-
die”.         

 

 

 

  



Dagsordenens punkt 7 d 
 
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-
tægtens § 12.3 ”Repræsentantskabsmøde” 
 

        
 

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB) 

 

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

 

§ Nuværende tekst Forslag til ændret tekst Begrundelse for æn-
dringen 

12.3 Repræsentantskabsmøde 
 
Ordinært repræsentant-
skabsmøde afholdes i an-
det halvår hvert 3. år. Før-
ste gang 2007, dernæst 
2010, 2013 og så fremde-
les. Datoen fastsættes af 
Hovedbestyrelsen og be-
kendtgøres i medlemsbla-
det inden de regionale ge-
neralforsamlinger samme 
år. 
 
Repræsentantskabet er 
beslutningsdygtigt, når 
mindst 2/3 af repræsentan-
terne er til stede. 
 
Indkaldelse til repræsen-
tantskabsmøde med angi-
velse af foreløbig dagsor-
den sker med mindst 8 
ugers varsel i foreningens 
medlemsblad og på 
www.etf.dk - eller ved 
skriftlig meddelelse til 
medlemmerne. 

Repræsentantskabsmøde 
 
Ordinært repræsentant-
skabsmøde afholdes i an-
det halvår hvert 3. år. Før-
ste gang 2007, dernæst 
2010, 2013 og så fremde-
les. Datoen fastsættes af 
Hovedbestyrelsen og be-
kendtgøres på foreningens 
medier inden de regionale 
generalforsamlinger 
samme år. 
 
Repræsentantskabet er 
beslutningsdygtigt, når 
mindst 2/3 af repræsen-
tanterne er til stede. 
 
Indkaldelse til repræsen-
tantskabsmøde med angi-
velse af foreløbig dagsor-
den sker med mindst 8 
ugers varsel på forenin-
gens medier- eller ved 
skriftlig meddelelse til 
medlemmerne. 

Forslaget sikrer en 
tidssvarende formule-
ring, der tillige fremtids-
sikrer for anvendelse af 
eventuelle nye kommu-
nikationsformer. 

 



        
Motivation af forslaget: 

HB foreslår, at formuleringen ”Etf’s medier” anvendes konsekvent. Formuleringen erstatter 
dermed ”Etf.dk” og ”medlemsblad”. 

 

Forslaget har ikke til hensigt at begrænse formidlingen til medlemmerne, og de forskellige 
kommunikationskanaler vil fortsat blive anvendt, så målgrupperne nås. Det gælder f.eks. ved 
indkaldelse til repræsentantskabsmøder m.v., hvor annoncering vil fremgå på mere end ”et 
medie”.         

 

 

 

  



Dagsordenens punkt 7.e 
 
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-
tægtens § 12.4 ”Forslag” 
 

        
 

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 

12.4 Forslag 
 
Alle medlemmer kan stille 
forslag til repræsentant-
skabsmødet. Forslag, som 
skal behandles på repræ-
sentantskabsmødet, skal 
være foreningens hovedbe-
styrelse i hænde senest 6 
uger før repræsentant-
skabsmødet. 
 
Eventuelle forslag vedrø-
rende honorering af lands-
formand, næstformand, re-
gionsformænd samt øvrige 
HB-medlemmer behandles 
under punkt 9 på repræsen-
tantskabsmødets dagsor-
den. 
 
Forslag om vedtægtsæn-
dringer skal dog være for-
eningens hovedbestyrelse i 
hænde senest 10 uger før 
repræsentantskabsmødet. 
 
Senest 4 uger før repræ-
sentantskabsmødet udsen-
des alle indkomne forslag til 
alle repræsentanter og 

Forslag 
 
Alle medlemmer kan stille 
forslag til repræsentant-
skabsmødet. Forslag, som 
skal behandles på repræ-
sentantskabsmødet, skal 
være foreningens hovedbe-
styrelse i hænde senest 6 
uger før repræsentant-
skabsmødet. 
 
Eventuelle forslag vedrø-
rende honorering af lands-
formand, næstformand, re-
gionsformænd samt øvrige 
HB-medlemmer behandles 
under punkt 9 på repræ-
sentantskabsmødets dags-
orden. 
 
Forslag om vedtægtsæn-
dringer skal dog være for-
eningens hovedbestyrelse i 
hænde senest 10 uger før 
repræsentantskabsmødet. 
 
Senest 4 uger før repræ-
sentantskabsmødet udsen-
des alle indkomne forslag til 
alle repræsentanter og 

Forslaget sikrer en 
tidssvarende formule-
ring, der tillige frem-
tidssikrer for anven-
delse af eventuelle 
nye kommunikations-
former. 



suppleanter. Alle indkomne 
forslag offentliggøres samti-
dig på foreningens hjemme-
side. Der orienteres om for-
slagene i førstkommende 
medlemsblad. 

suppleanter. Alle indkomne 
forslag offentliggøres samti-
dig på foreningens hjem-
meside. Der orienteres om 
forslagene på foreningens 
medier. 

        
Motivation af forslaget: 

HB foreslår, at formuleringen ”Etf’s medier” anvendes konsekvent. Formuleringen erstatter 
dermed ”Etf.dk” og ”medlemsblad”. 

 

Forslaget har ikke til hensigt at begrænse formidlingen til medlemmerne, og de forskellige 
kommunikationskanaler vil fortsat blive anvendt, så målgrupperne nås. Det gælder f.eks. ved 
indkaldelse til repræsentantskabsmøder m.v., hvor annoncering vil fremgå på mere end ”et 
medie”.         

 

 

 

  



Dagsordenens punkt 7 f 
 
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-
tægtens § 12.8 ”Ekstraordinært Repræsentant-
skabsmøde” 

        
 

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 

12.8 Ekstraordinært repræsen-
tantskabsmøde 
 
Hvis flertallet af Hovedbesty-
relsen eller 25 % af repræ-
sentanterne eller 5 % af de 
aktive medlemmer skriftligt 
til Hovedbestyrelsen og med 
angivelse af motiveret dags-
orden forlanger det, skal der 
afholdes ekstraordinært re-
præsentantskabsmøde. 
 
Indkaldelse til ekstraordi-
nært repræsentantskabs-
møde med angivelse af den 
motiverede dagsorden skal 
ske med mindst 14 dages 
varsel ved bekendtgørelse i 
foreningens medlemsblad 
og på foreningens hjemme-
side eller ved personlig 
meddelelse til foreningens 
medlemmer. 
 
Afholdelse af ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde 
skal ske senest 7 uger efter, 
at kravet er kommet sekreta-
riatet i hænde. I forbindelse 
med 

Ekstraordinært repræsen-
tantskabsmøde 
 
Hvis flertallet af Hovedbe-
styrelsen eller 25 % af re-
præsentanterne eller 5 % 
af de aktive medlemmer 
skriftligt til Hovedbestyrel-
sen og med angivelse af 
motiveret dagsorden forlan-
ger det, skal der afholdes 
ekstraordinært repræsen-
tantskabsmøde. 
 
Indkaldelse til ekstraordi-
nært repræsentantskabs-
møde med angivelse af 
den motiverede dagsorden 
skal ske med mindst 14 da-
ges varsel ved bekendtgø-
relse på foreningens me-
dier eller ved personlig 
meddelelse til foreningens 
medlemmer. 
 
Afholdelse af ekstraordi-
nært repræsentantskabs-
møde skal ske senest 7 
uger efter, at kravet er 
kommet sekretariatet i 
hænde. I forbindelse med 

Forslaget sikrer en 
tidssvarende formu-
lering, der tillige 
fremtidssikrer for an-
vendelse af eventu-
elle nye kommunika-
tionsformer 



overenskomstforhandlin-
gerne kan et ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde 
indkaldes med mindst 4 da-
ges varsel ved skriftlig hen-
vendelse direkte til repræ-
sentanterne. 

overenskomstforhandlin-
gerne kan et ekstraordi-
nært repræsentantskabs-
møde indkaldes med 
mindst 4 dages varsel ved 
skriftlig henvendelse di-
rekte til repræsentanterne. 

        
Motivation af forslaget: 

HB foreslår, at formuleringen ”Etf’s medier” anvendes konsekvent. Formuleringen erstatter 
dermed ”Etf.dk” og ”medlemsblad”. 

 

Forslaget har ikke til hensigt at begrænse formidlingen til medlemmerne, og de forskellige 
kommunikationskanaler vil fortsat blive anvendt, så målgrupperne nås. Det gælder f.eks. ved 
indkaldelse til repræsentantskabsmøder m.v., hvor annoncering vil fremgå på mere end ”et 
medie”.         

 

 

 

  



Dagsordenens punkt 7 g 
 
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-
tægtens § 12.9 ”Referat” 
 

        
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 

 

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

§ Nuværende tekst Forslag til ændret tekst Begrundelse for æn-
dringen 

12.9 Referat 
 
Beslutningsreferat af re-
præsentantskabsmødet ud-
sendes til foreningens med-
lemmer senest 2 måneder 
efter repræsentantskabs-
mødet via medlemsbladet, 
foreningens hjemmeside el-
ler personligt til medlem-
merne. 

Referat 
 
Beslutningsreferat af re-
præsentantskabsmødet ud-
sendes til foreningens med-
lemmer senest 2 måneder 
efter repræsentantskabs-
mødet på foreningens me-
dier eller personligt til med-
lemmerne. 

Forslaget sikrer en 
tidssvarende formule-
ring, der tillige frem-
tidssikrer for anven-
delse af eventuelle 
nye kommunikations-
former. 

        
Motivation af forslaget: 

HB foreslår, at formuleringen ”Etf’s medier” anvendes konsekvent. Formuleringen erstatter 
dermed ”Etf.dk” og ”medlemsblad”. 

Forslaget har ikke til hensigt at begrænse formidlingen til medlemmerne, og de forskellige 
kommunikationskanaler vil fortsat blive anvendt, så målgrupperne nås. Det gælder f.eks. ved 
indkaldelse til repræsentantskabsmøder m.v., hvor annoncering vil fremgå på mere end ”et 
medie”. 

        
  



Dagsordenens punkt 7 h 
 
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-
tægtens § 13.3 ”Valg af 3 hovedbestyrelsesmed-
lemmer ved urafstemningsvalg regionalt” 
        
 

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 

13.3 Valg af 3 hovedbestyrelses-
medlemmer ved urafstem-
ningsvalg regionalt 
 
Alle aktive medlemmer og 
studerende medlemmer i 
den pågældende region er 
valgbare. 
 
Funktionsperioden er 3 år. 
Valget sker året efter ordi-
nært valg til regionsformand 
og samtidig med ordinært 
valg til næstformand. 
 
Opstilling af kandidater skal 
meddeles sekretariatet se-
nest den 1. marts klokken 
12.00 sammen med opstil-
lingsgrundlag. Opstilling 
kræver mindst 10 stillere 
blandt regionens aktive 
medlemmer, pensionistmed-
lemmer og studerende med-
lemmer. 
 
Valget foregår ved regional 
urafstemning. Stemmesed-
ler og præsentation af kandi-
dater udsendes til de 

Valg af 3 hovedbestyrelses-
medlemmer ved urafstem-
ningsvalg regionalt 
 
Alle aktive medlemmer og 
studerende medlemmer i 
den pågældende region er 
valgbare. 
 
Funktionsperioden er 3 år. 
Valget sker året efter ordi-
nært valg til regionsformand 
og samtidig med ordinært 
valg til næstformand. 
 
Opstilling af kandidater skal 
meddeles sekretariatet se-
nest den 1. marts klokken 
12.00 sammen med opstil-
lingsgrundlag. Opstilling 
kræver mindst 10 stillere 
blandt regionens aktive 
medlemmer, pensionist-
medlemmer og studerende 
medlemmer. 
 
Valget foregår ved regional 
urafstemning. Stemmesed-
ler og præsentation af kan-
didater udsendes til de 
stemmeberettigede 

Forslaget sikrer en 
tidssvarende formu-
lering, der tillige 
fremtidssikrer for an-
vendelse af eventu-
elle nye kommunika-
tionsformer 



stemmeberettigede medlem-
mer senest den 14. marts. 
 
Stemmesedlerne skal være 
sekretariatet i hænde senest 
den 31. marts, således at re-
sultatet kan offentliggøres 
senest samtidig med den 
første regionsgeneralfor-
samling. Den kandidat i hver 
region, der har opnået flest 
stemmer, er valgt. Af de 
kandidater, som ikke opnår 
valg, er den med højeste 
stemmetal valgt som supple-
ant for perioden. Funktions-
perioden for hovedbestyrel-
sesmedlemmer og supple-
anter starter den 1. maj. 
 
 
 
Resultatet af afstemningen 
sendes til kandidaterne og 
hovedbestyrelsesmedlem-
merne og bekendtgøres i 
det førstkommende nummer 
af foreningens medlemsblad 
og på www.etf.dk. 
 
Suppleanten indtræder i Ho-
vedbestyrelsen, hvis et med-
lems fravær forventes at 
blive udover tre måneder. 
 
Ved et hovedbestyrelses-
medlems varige forfald ind-
træder suppleanten for re-
sten af funktionsperioden. 
Suppleanter modtager det 
samme materiale som ho-
vedbestyrelsesmedlem-
merne og kan deltage i ho-
vedbestyrelsesmøder med 
observatørstatus. 

medlemmer senest den 14. 
marts. 
 
Stemmesedlerne skal være 
sekretariatet i hænde se-
nest den 31. marts, således 
at resultatet kan offentliggø-
res senest samtidig med 
den første regionsgeneral-
forsamling. Den kandidat i 
hver region, der har opnået 
flest stemmer, er valgt. Af 
de kandidater, som ikke op-
når valg, er den med høje-
ste stemmetal valgt som 
suppleant for perioden. 
Funktionsperioden for ho-
vedbestyrelsesmedlemmer 
og suppleanter starter den 
1. maj. 
 
Resultatet af afstemningen 
sendes til kandidaterne og 
hovedbestyrelsesmedlem-
merne og bekendtgøres på 
foreningens medier. 
 
 
 
Suppleanten indtræder i Ho-
vedbestyrelsen, hvis et 
medlems fravær forventes 
at blive udover tre måneder. 
 
Ved et hovedbestyrelses-
medlems varige forfald ind-
træder suppleanten for re-
sten af funktionsperioden. 
Suppleanter modtager det 
samme materiale som ho-
vedbestyrelsesmedlem-
merne og kan deltage i ho-
vedbestyrelsesmøder med 
observatørstatus. 

        
Motivation af forslaget: 

HB foreslår, at formuleringen ”Etf’s medier” anvendes konsekvent. Formuleringen erstatter 
dermed ”Etf.dk” og ”medlemsblad”. 



 

Forslaget har ikke til hensigt at begrænse formidlingen til medlemmerne, og de forskellige 
kommunikationskanaler vil fortsat blive anvendt, så målgrupperne nås. Det gælder f.eks. ved 
indkaldelse til repræsentantskabsmøder m.v., hvor annoncering vil fremgå på mere end ”et 
medie”.         

 

 

 

  



Dagsordenens punkt 7 i 
 
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-
tægtens § 15.2 ”Regionsgeneralforsamling” 
 

        
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB) 

 

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

§ Nuværende tekst Forslag til ændret tekst Begrundelse for æn-
dringen 

15.2 Regionsgeneralforsamling 
 
Generalforsamlingen er re-
gionens højeste myndighed 
i alle regionens anliggen-
der. 
 
Regionen afholder ordinær 
generalforsamling hvert år 
mellem 1. april og 7. maj, 
og der indkaldes til denne i 
foreningens medlemsblad 
med mindst 4 ugers varsel. 
 
Dagsorden skal indeholde 
mindst følgende punkter: 
1. Regionsbestyrelsens 

årsberetning 
2. Godkendelse af regn-

skab fra foregående ka-
lenderår 

3. Regionens handlings-
plan for det kommende 
år, herunder deltagelse i 
foreningens politiske fo-
kusområder 

4. Rammebudget for det 
kommende år 

5. Indkomne forslag 
6. Bekræftelse af valg af 

regionsformand, hvis 
denne er valgt ved 

Regionsgeneralforsamling 
 
Generalforsamlingen er re-
gionens højeste myndighed 
i alle regionens anliggen-
der. 
 
Regionen afholder ordinær 
generalforsamling hvert år 
mellem 1. april og 7. maj, 
og der indkaldes til denne 
på foreningens medier med 
mindst 4 ugers varsel. 
 
Dagsorden skal indeholde 
mindst følgende punkter: 
1. Regionsbestyrelsens 

årsberetning 
2. Godkendelse af regn-

skab fra foregående ka-
lenderår 

3. Regionens handlings-
plan for det kommende 
år, herunder deltagelse i 
foreningens politiske fo-
kusområder 

4. Rammebudget for det 
kommende år 

5. Indkomne forslag 
6. Bekræftelse af valg af 

regionsformand, hvis 
denne er valgt ved 

Forslaget sikrer en 
tidssvarende formule-
ring, der tillige frem-
tidssikrer for anven-
delse af eventuelle 
nye kommunikations-
former. 



fredsvalg (året efter ordi-
nært repræsentant-
skabsmøde og samme 
år som ordinært valg af 
landsformand) 

7. Valg af regionsbestyrel-
sesmedlemmer for en 
toårig periode 

8. Valg af to suppleanter 
for et år og evt. bemyn-
digelse til, at regionsbe-
styrelsen kan være selv-
supplerende 

9. Valg af to økonomiske 
kontrollanter 

10. Evt. forslag til forenin-
gens repræsentant-
skabsmøde (samme år 
som afholdelse af ordi-
nært repræsentant-
skabsmøde) 

11. Valg af repræsentanter 
og suppleanter 
 

Aktive medlemmer, stude-
rende medlemmer og pen-
sionistmedlemmer i regio-
nen har stemmeret på regi-
onsgeneralforsamlingen. 
Samtlige medlemmer i regi-
onen har taleret. 
 

fredsvalg (året efter ordi-
nært repræsentant-
skabsmøde og samme 
år som ordinært valg af 
landsformand) 

7. Valg af regionsbestyrel-
sesmedlemmer for en 
toårig periode 

8. Valg af to suppleanter 
for et år og evt. bemyn-
digelse til, at regionsbe-
styrelsen kan være selv-
supplerende 

9. Valg af to økonomiske 
kontrollanter 

10. Evt. forslag til forenin-
gens repræsentant-
skabsmøde (samme år 
som afholdelse af ordi-
nært repræsentant-
skabsmøde) 

11. Valg af repræsentanter 
og suppleanter 
 

Aktive medlemmer, stude-
rende medlemmer og pen-
sionistmedlemmer i regio-
nen har stemmeret på regi-
onsgeneralforsamlingen. 
Samtlige medlemmer i regi-
onen har taleret. 
 

        
Motivation af forslaget: 

HB foreslår, at formuleringen ”Etf’s medier” anvendes konsekvent. Formuleringen erstatter 
dermed ”Etf.dk” og ”medlemsblad”. 

Forslaget har ikke til hensigt at begrænse formidlingen til medlemmerne, og de forskellige 
kommunikationskanaler vil fortsat blive anvendt, så målgrupperne nås. Det gælder f.eks. ved 
indkaldelse til repræsentantskabsmøder m.v., hvor annoncering vil fremgå på mere end ”et 
medie”.         

 

 

 

  



Dagsordenens punkt 7 j 
 
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-
tægtens § 15.3 ”Ekstraordinær regionsgeneral-
forsamling” 
 

        
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB) 

 

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

§ Nuværende tekst Forslag til ændret tekst Begrundelse for æn-
dringen 

15.3 Ekstraordinær regionsgene-
ralforsamling 
 
Der kan indkaldes til ekstra-
ordinær regionsgeneralfor-
samling, hvis et flertal i regi-
onsbestyrelsen eller 5 % af 
regionens medlemmer øn-
sker det. Dette skal ske 
med mindst 14 dages varsel 
til medlemmerne enten gen-
nem foreningens medlems-
blad eller ved direkte brev til 
regionens medlemmer 

Ekstraordinær regionsge-
neralforsamling 
 
Der kan indkaldes til eks-
traordinær regionsgeneral-
forsamling, hvis et flertal i 
regionsbestyrelsen eller 5 
% af regionens medlem-
mer ønsker det. Dette skal 
ske med mindst 14 dages 
varsel til medlemmerne 
enten på foreningens me-
dier eller ved direkte brev 
til regionens medlemmer 

Forslaget sikrer en 
tidssvarende formule-
ring, der tillige frem-
tidssikrer for anven-
delse af eventuelle 
nye kommunikations-
former 

        
Motivation af forslaget: 

HB foreslår, at formuleringen ”Etf’s medier” anvendes konsekvent. Formuleringen erstatter 
dermed ”Etf.dk” og ”medlemsblad”. 

 

Forslaget har ikke til hensigt at begrænse formidlingen til medlemmerne, og de forskellige 
kommunikationskanaler vil fortsat blive anvendt, så målgrupperne nås. Det gælder f.eks. ved 
indkaldelse til repræsentantskabsmøder m.v., hvor annoncering vil fremgå på mere end ”et 
medie”.         



 

 

 

  



Dagsordenens punkt 7 k 
 
 
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-
tægtens § 4 ”Medlemsfordele” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

4 Det enkelte aktive medlem 
kan: 
1. få sine løn- og 

ansættelsesvilkår 
forhandlet og aftalt 

2. få en afskedigelsessag 
behandlet 

3. få en arbejdsskadesag 
behandlet 

4. deltage i urafstemning 
om toneangivende 
overenskomster 

5. få rådgivning og 
vejledning om løn- og 
ansættelsesvilkår for 
ergoterapeuter 

6. ansøge foreningens 
fonde, puljer og legater 

Det enkelte aktive medlem 
kan: 
1. få sine løn- og 

ansættelsesvilkår 
forhandlet og aftalt 

2. få en afskedigelsessag 
behandlet 

3. få en arbejdsskadesag 
behandlet 

4. deltage i urafstemning 
om toneangivende 
overenskomster 

5. få rådgivning og 
vejledning om løn- og 
ansættelsesvilkår for 
ergoterapeuter 

6. ansøge foreningens 
fonde, puljer og legater 

Forslaget sikrer, at der 
skabes 
overensstemmelse 
mellem § 12.4, hvor 
det fremgår, at alle 
medlemmer kan stille 
forslag til 
repræsentantskabsmø 
det. 
Denne medlemsfordel 
fremhæves dermed 
eksplicit i vedtægten. 



7. få rådgivning og
vejledning i forbindelse
med job i udlandet

8. deltage i faglige og
fagpolitiske møder

9. oprette og deltage i
faglige fora, som kan få
støtte fra foreningen

10. få rådgivning og
vejledning om grund-,
efter- og
videreuddannelse og
karriere

11. tilmelde sig foreningens
kollektive forsikring for
freelance-ergoterapeuter

12. opstille til samtlige
tillidsposter i foreningen
under hensyntagen til
arbejdsplads- og
regionstilhørsforhold

13. være stiller for andre
medlemmer til
tillidsposter i foreningen.
Man kan maksimalt være
stiller for kandidater
svarende til antallet af
ledige poster i det
pågældende valg.

14. at deltage i foreningens
valg af landsformand,
næstformand,
hovedbestyrelsesmedlem
mer, regionsformand
m.m. under hensyntagen
til arbejdsplads- og
regionstilhørsforhold

15. deltage med taleret på
repræsentantskabsmøde

7. få rådgivning og
vejledning i forbindelse
med job i udlandet

8. deltage i faglige og
fagpolitiske møder

9. oprette og deltage i
faglige fora, som kan få
støtte fra foreningen

10. få rådgivning og
vejledning om grund-,
efter- og
videreuddannelse og
karriere

11. tilmelde sig foreningens
kollektive forsikring for
privatpraktiserende
ergoterapeuter

12. opstille til samtlige
tillidsposter i foreningen
under hensyntagen til
arbejdsplads- og
regionstilhørsforhold

13. være stiller for andre
medlemmer til
tillidsposter i foreningen.
Man kan maksimalt være
stiller for kandidater
svarende til antallet af
ledige poster i det
pågældende valg.

14. at deltage i foreningens
valg af landsformand,
næstformand,
hovedbestyrelsesmedlem
mer, regionsformand
m.m. under hensyntagen
til arbejdsplads- og
regionstilhørsforhold

15. Stille forslag til
repræsentantskabsmødet

De resterende punkter fra 
nuværende 15-26 ændres 
redaktionelt til 16-27. Der er 
ingen realitetsændringer. 

16. deltage med taleret på
repræsentantskabsmøde

Forslaget om ændring 
fra ”freelance” til 
”privatpraktiserende” 
er en konsekvens af 
forslag 7 m 



r og 
regionsgeneralforsamling 
er 

16. deltage med stemmeret
på
regionsgeneralforsamling
er

17. få mulighed for
deltagelse i udvalg og
arbejdsgrupper nedsat af
Hovedbestyrelsen

18. blive informeret om
beslutningsforslag og
beslutninger fra
foreningens
repræsentantskabsmøde
r,
hovedbestyrelsesmøder
og
regionsbestyrelsesmøder

19. blive informeret om
urafstemningsresultater

20. blive informeret om
foreningens politik og
aktiviteter

21. få foreningens emblem,
medlemsblad og
information via
www.etf.dk

22. få debatoplæg formidlet i
foreningens medier,
såfremt dette ikke strider
mod landets love

23. få indlæg behandlet på
hovedbestyrelsesmøder,
regionsbestyrelsesmøder
eller af andre relevante
fora

24. få optaget fagligt
relevante artikler og
indlæg på www.etf.dk
og/eller i medlemsbladet

25. deltage i relevant
kompetenceudvikling i
forbindelse med
varetagelse af
tillidsposter

r og 
regionsgeneralforsamling 
er 

17. deltage med stemmeret
på
regionsgeneralforsamling
er

18. få mulighed for
deltagelse i udvalg og
arbejdsgrupper nedsat af
Hovedbestyrelsen

19. blive informeret om
beslutningsforslag og
beslutninger fra
foreningens
repræsentantskabsmøde
r,
hovedbestyrelsesmøder
og
regionsbestyrelsesmøder

20. blive informeret om
urafstemningsresultater

21. blive informeret om
foreningens politik og
aktiviteter

22. få foreningens emblem,
medlemsblad og
information via
www.etf.dk

23. få debatoplæg formidlet i
foreningens medier,
såfremt dette ikke strider
mod landets love

24. få indlæg behandlet på
hovedbestyrelsesmøder,
regionsbestyrelsesmøder
eller af andre relevante
fora

25. få optaget fagligt
relevante artikler og
indlæg på www.etf.dk
og/eller i medlemsbladet

26. deltage i relevant
kompetenceudvikling i
forbindelse med
varetagelse af
tillidsposter

http://www.etf.dk/
http://www.etf.dk/
http://www.etf.dk/
http://www.etf.dk/


26. få relevant materiale i
forbindelse med
varetagelse af
tillidsposter

Aktive medlemmer, der er 
dobbeltorganiserede, har 
alle medlemsfordele, dog 
ikke i punkterne 1-4. 
Passive medlemmer 
medlemsfordelene i punkt 15 
og 18-24. 

Studerende medlemmer har 
ret til punkterne 1-10 (pkt. 6: 
Dog kun Studierejsefonden), 
12 (dog ikke valgbar til 
landsformand, næstformand 
og regionsformand), 13-26 
(pkt. 21: Dog ikke 
”foreningens emblem”). 

Pensionistmedlemmer har 
ret til punkterne 1-5, 7-26 
(pkt. 12: Dog kun valgbar til 
repræsentantskabet og 
regionsbestyrelser, men ikke 
valgbar til hovedbestyrelse, 
landsformand, næstformand 
og regionsformand.) 

27. få relevant materiale i
forbindelse med
varetagelse af
tillidsposter

Aktive medlemmer, der er 
dobbeltorganiserede, har 
alle medlemsfordele, dog 
ikke i punkterne 1-4. 
Passive medlemmer 
medlemsfordelene i punkt 16 
og 19-25 

Studerende medlemmer har 
ret til punkterne 1-10 (pkt. 6: 
Dog kun Studierejsefonden), 
12 (dog ikke valgbar til 
landsformand, næstformand 
og regionsformand), 13-27 
(pkt. 22: Dog ikke 
”foreningens emblem”). 

Pensionistmedlemmer har 
ret til punkterne 1-3, 5, 7-27 
(pkt. 12: Dog kun valgbar til 
repræsentantskabet og 
regionsbestyrelser, men ikke 
valgbar til hovedbestyrelse, 
landsformand, næstformand 
og regionsformand.) 

Ændringerne er 
redaktionelle 

Ændringerne i punkt 
27 og 22 er 
redaktionelle. 

Ændringen vedr. punkt 
4 (ret til at deltage i 
urafstemning om 
toneangivende 
overenskomster) 
betyder, at denne ret 
bortfalder hvis forslag 
7 q vedtages. 
Ændringen vedr. punkt 
27 er redaktionel. 

Motivation af forslaget: 

I § 12.4 fremgår det, at alle medlemmer kan stille forslag til repræsentantskabsmødet. 
Dette fremgår ikke eksplicit af § 4 ”medlemsfordele”. Hensigten med HB’s ændringsforslag 
er at skabe sammenhæng mellem § 12.4 og § 4 på dette punkt. 



Forslaget om ændring i punkt 11 (”freelance” til ”privatpraktiserende”) er en 
konsekvens af forslag 7 n. Det betyder, at hvis forslag 7 n vedtages, foretages der 
en konsekvensrettelse her i § 12.4 nummer 1. 

Forslaget om ændringen vedr. punkt 4 (ret til at deltage i urafstemning om 
toneangivende overenskomster) betyder, at denne ret bortfalder, hvis forslag 7 q 
vedtages. 

De øvrige forslag er også redaktionelle, og de følger alle af, at der er sket en 
udvidelse med 1 nummer, hvorved rækkefølgen fra nummer 15 (nu 16) og frem 
ændres. 



Dagsordenens punkt 7 l 

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-
tægtens § 5 ”medlemspligter” 

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB) 

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

§ Nuværende tekst Forslag til ændret tekst Begrundelse for æn-
dringen 

5 Et medlem må først tiltræde 
en stilling inden for forenin-
gens forhandlingsområde, 
når løn- og ansættelsesvil-
kår er forhåndsgodkendt el-
ler godkendt i foreningen. 
Hvis der er indgået over-
enskomst eller anden aftale 
mellem foreningen og et 
ansættelsessted, må et 
medlem ikke tiltræde en stil-
ling på andre vilkår end de i 
overenskomsten eller afta-
len anførte, med mindre for-
eningen har godkendt 
dette. Hvis der ikke er ind-
gået overenskomst/aftale 
for det pågældende sted, 
skal medlemmet kontakte 
foreningen, så løn- og an-
sættelsesvilkår så vidt mu-
ligt aftales mellem forenin-
gen og ansættelsesstedet. 

Medlemmer er forpligtet til 
at give foreningen relevante 

Et medlem må først tiltræde 
en stilling inden for forenin-
gens forhandlingsområde, 
når løn- og ansættelsesvil-
kår er forhåndsgodkendt el-
ler godkendt i foreningen. 
Hvis der er indgået over-
enskomst eller anden aftale 
mellem foreningen og et 
ansættelsessted, må et 
medlem ikke tiltræde en stil-
ling på andre vilkår end de i 
overenskomsten eller afta-
len anførte, med mindre for-
eningen har godkendt 
dette. Hvis der ikke er ind-
gået overenskomst/aftale 
for det pågældende sted, 
skal medlemmet kontakte 
foreningen, så løn- og an-
sættelsesvilkår så vidt mu-
ligt aftales mellem forenin-
gen og ansættelsesstedet. 

Medlemmer er forpligtet til 
at give foreningen relevante 

Hensigten med for-
slaget er dels at mo-
dernisere sproget 
dels at anvende en 
formulering, der rum-
mer et øget fokus på 
den kollektive synergi 
mellem individ og fæl-
lesskab  



oplysninger om eksempel-
vis ansættelsessted, bopæl, 
funktionsområder samt ef-
terfølgende ændringer i 
disse forhold. Foreningen 
kan videreformidle disse 
oplysninger inden for med-
lemsgruppen i henhold til 
foreningens formål. 

Medlemmer bør arbejde for, 
at ergoterapeuter i Dan-
mark er medlem af forenin-
gen. 

Udtaler medlemmer sig of-
fentligt om forhold vedrø-
rende ergoterapeuters løn- 
og ansættelsesvilkår og fa-
get ergoterapi, skal de an-
give på hvis vegne, de ud-
taler sig. 

Medlemmer er forpligtet til 
at følge de etiske retnings-
linjer m.m., som foreningen 
via verdensforbundet 
(WFOT) og det europæiske 
forbund (COTEC) har tilslut-
tet sig. 

Medlemmer er forpligtet til 
at vælge tillidsrepræsentan-
ter i overensstemmelse 
med de til enhver tid gæl-
dende aftaler mellem for-
eningen og de berørte ar-
bejdsgiverparter. 

oplysninger om eksempel-
vis ansættelsessted, bopæl, 
funktionsområder samt ef-
terfølgende ændringer i 
disse forhold. Foreningen 
kan videreformidle disse 
oplysninger inden for med-
lemsgruppen i henhold til 
foreningens formål. 

Hvert medlem opfordres til 
at bidrage til en fagligt 
stærk forening, hvor flest 
mulige ergoterapeuter fin-
der det attraktivt at være 
medlem for derigennem at 
styrke såvel fællesskabet 
som særlige interesseområ-
der.  

Udtaler medlemmer sig of-
fentligt om forhold vedrø-
rende ergoterapeuters løn- 
og ansættelsesvilkår og fa-
get ergoterapi, skal de an-
give på hvis vegne, de ud-
taler sig. 

Medlemmer er forpligtet til 
at følge de etiske retnings-
linjer m.m., som foreningen 
via verdensforbundet 
(WFOT) og det europæiske 
forbund (COTEC) har tilslut-
tet sig. 

Medlemmer er forpligtet til 
at vælge tillidsrepræsentan-
ter i overensstemmelse 
med de til enhver tid gæl-
dende aftaler mellem for-
eningen og de berørte ar-
bejdsgiverparter. 



Motivation af forslaget: 

HB ønsker med forslaget at udbygge argumentationen for opfordringen til at arbejde for, at 
flest mulige ergoterapeuter er medlem af foreningen. HB fokuserer her på, at dette blandt 
andet indebærer, at det enkelte medlem selv bidrager til foreningens positive udvikling, så-
ledes at foreningen fremstår attraktiv for potentielle medlemmer i et stærkt interessefælles-
skab.  



Dagsordenens punkt 7 m 
 
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-
tægtens § 6.1 ”politisk niveau” 
 

        
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB) 

 

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

§ Nuværende tekst Forslag til ændret tekst Begrundelse for æn-
dringen 

6.1 Politiske niveau 
 
Ønsker et medlem at klage 
over foreningens håndte-
ring af medlemmets ret-
tigheder, kan dette ske 
skriftligt til foreningens ho-
vedbestyrelse. Hovedbesty-
relsen er forpligtet til at 
svare medlemmet skriftligt 
hurtigst muligt, dog seneste 
14 dage efter afholdelse af 
det 2. ordinære hovedbe-
styrelsesmøde efter modta-
gelse af klagen. 
 
Hovedbestyrelsen skal over 
for Repræsentantskabet re-
degøre for antallet af kla-
ger, deres karakter samt 
hovedindholdet i Hovedbe-
styrelsens svar på kla-
gerne. 
 
Er en klage ikke adresseret 
til Hovedbestyrelsen, 

Politiske niveau 
 
Ønsker et medlem at klage 
over foreningens håndte-
ring af medlemmets ret-
tigheder, kan dette ske 
skriftligt til foreningens ho-
vedbestyrelse. Hovedbesty-
relsen er forpligtet til at 
svare medlemmet skriftligt 
hurtigst muligt, dog seneste 
14 dage efter afholdelse af 
det 2. ordinære hovedbe-
styrelsesmøde efter modta-
gelse af klagen. 
 
Hovedbestyrelsen skal over 
for Repræsentantskabet re-
degøre for antallet af kla-
ger, deres karakter samt 
hovedindholdet i Hovedbe-
styrelsens svar på kla-
gerne. 
 
Er en klage ikke adresseret 
til Hovedbestyrelsen, 

Ændringen fremhæ-
ver et fokus på for-
skellen mellem klager 
på politisk niveau og 
administrativt niveau. 
 



regnes denne for en admi-
nistrativ klage. 

regnes denne for en admi-
nistrativ klage. 

Se § 6.2 

Motivation af forslaget: 

Medlemmerne har mulighed for at klage til Etf på 2 måder: 

a. Klagen kan stiles direkte til HB
b. Klagen kan stiles til Etf

Hvis en klage ikke er stilet direkte til HB (b), behandler administrationen klagen. I praksis 
er det direktøren, der har ansvaret for at behandle klagen. Er medlemmet ikke tilfreds med 
den afgørelse, administrationen meddeler klageren, kan klageren genfremsætte klagen til 
HB, hvilket klager gøres opmærksom på, når der meddeles afgørelse fra administrationen. 

HB ønsker med henvisningen til § 6.2 (klager på administrativt niveau) at tydeliggøre for-
skellen på en klage rettet til det politiske niveau (§ 6.1) og det administrative niveau. 

Det mest almindelige er, at klager rettes til det administrative niveau som første instans.        



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.          

 

 

 



Dagsordenens punkt 7 o 

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-
tægtens § 8.4 ”Eksklusion” 

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 

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

§ Nuværende tekst Forslag til ændret tekst Begrundelse for 
ændringen 

8.4 Eksklusion 

Eksklusion af medlemmer 
sker: 
• Hvis medlemmet overtræ-

der foreningens vedtægter,
og Hovedbestyrelsen be-
slutter eksklusion.
Hovedbestyrelsens beslut-
ning kan af medlemmet
indankes for Repræsen-
tantskabet på det først-
kommende repræsentant-
skabsmøde. Anken har op-
sættende
virkning, såfremt klagen er
fremsat senest 4 uger ef-
ter, at beslutning om eks-
klusion er meddelt med-
lemmet

Eksklusion 

Eksklusion af medlemmer 
sker: 
• Hvis medlemmet overtræ-

der foreningens vedtæg-
ter, og Hovedbestyrelsen
beslutter eksklusion. Ho-
vedbestyrelsens beslut-
ning kan af medlemmet
indankes for Repræsen-
tantskabet på det først-
kommende repræsentant-
skabsmøde. Anken har
opsættende virkning, så-
fremt klagen er fremsat
senest 4 uger efter, at be-
slutning om eksklusion er
meddelt medlemmet

Det betyder, at medlemska-
bet opretholdes, indtil klagen 
er behandlet. 

Ændringen med-
fører ikke en æn-
dring af praksis. 
Ændringen præ-
ciserer, at med-
lemskabet opret-
holdes, hvis 



• hvis medlemmet er blevet
frataget sin autorisation af
Sundhedsstyrelsen

• hvis medlemmet ikke har
betalt kontingent i et halvt
år

Et ekskluderet medlem kan af 
Hovedbestyrelsen få sine ret-
tigheder tilbage, når der findes 
tilstrækkeligt grundlag herfor. 
Hovedbestyrelsen er forpligtet 
til at udarbejde procedure for 
behandling af eksklusionssa-
ger, der indeholder størst mu-
lig retssikkerhed for det en-
kelte medlem. 

• hvis medlemmet er blevet
frataget sin autorisation af
Sundhedsstyrelsen

• hvis medlemmet ikke har
betalt kontingent i et halvt
år

Et ekskluderet medlem kan af 
Hovedbestyrelsen få sine ret-
tigheder tilbage, når der fin-
des tilstrækkeligt grundlag 
herfor. Hovedbestyrelsen er 
forpligtet til at udarbejde pro-
cedure for behandling af eks-
klusionssager, der indeholder 
størst mulig retssikkerhed for 
det enkelte medlem. 

klagen indgives 
rettidigt, og indtil 
klagen er be-
handlet.  

Motivation af forslaget: 

HB ønsker med tilføjelsen at lette forståelsen af begrebet ”opsættende virkning”, således 
at dette er tydeligt for medlemmerne.  



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 
besluttes af Repræsentant-
skabet og Hovedbestyrel-
sen. Senest 3 uger efter en 
sådan beslutning sørger 
Hovedbestyrelsen for, at af-
stemningen finder sted. Re-
sultatet af afstemningen 
skal foreligge senest 8 uger 
efter, at beslutningen om ur-
afstemning er blevet truffet 
og bekendtgøres derefter 
snarest i foreningens med-
lemsblad og på www.etf.dk. 

Urafstemning afgøres ved 
almindelig stemmeflerhed, 
dog kræver 

Urafstemning 

Urafstemning skal afholdes 
ved: 

• Valg af landsformand
• Valg af næstformand
• Valg til hovedbestyrelse
• Valg af regionsformænd
• Foreningens opløsning

Urafstemning kan i øvrigt 
besluttes af Repræsentant-
skabet og Hovedbestyrel-
sen. Senest 3 uger efter en 
sådan beslutning sørger 
Hovedbestyrelsen for, at af-
stemningen finder sted. Re-
sultatet af afstemningen 
skal foreligge senest 8 uger 
efter, at beslutningen om 
urafstemning er blevet truf-
fet og bekendtgøres deref-
ter snarest på foreningens 
medier. 

Urafstemning afgøres ved 
almindelig stemmeflerhed, 

Ændringen er en 
konsekvens af æn-
dringen jf. forslag 7 
b, forudsat denne 
vedtages. 

http://www.etf.dk/


vedtægtsændringer og op-
løsning af foreningen ¾ fler-
tal af de afgivne stemmer.  
Stemmer optælles af et uvil-
digt stemmeudvalg. Resul-
tatet opgøres samlet og re-
gionsvis. 

dog kræver vedtægtsæn-
dringer og opløsning af for-
eningen ¾ flertal af de af-
givne stemmer. Hovedbe-
styrelsen fastlægger, om ur-
afstemningen skal foregå 
manuelt/fysisk eller digitalt. 

Ved manuel/fysisk uraf-
stemning optælles stem-
merne af et uvildigt stem-
meudvalg. 
Ved digital urafstemning 
sikrer Hovedbestyrelsen, at 
afstemningssystemet på 
baggrund af en uvildig, eks-
tern faglig godkendelse le-
ver op til de til enhver tid 
gældende standarder for di-
gitale afstemningssystemer. 

Ændringen betyder, 
at resultatet opgøres 
samlet og ikke fordelt 
på regioner, idet 
dette ikke har betyd-
ning for resultatet 

Ændringen med an-
givelse af et digitalt 
afstemningssystem 
er en tilpasning til 
den praksis, der har 
været anvendt de se-
nere år. Afstem-
ningssystemet er 
godkendt af et stats-
autoriseret revisions-
firma. 

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.  



Dagsordenens punkt 7 q 

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-
tægtens § 11.2 ”Stemmeberettigede medlem-
mer” 

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 

11.2 Stemmeberettigede medlem-
mer 

Alle aktive medlemmer, stu-
derende medlemmer og pen-
sionistmedlemmer er stem-
meberettigede, hvis de ikke er 
i kontingentrestance i det 
kvartal, der ligger forud for ur-
afstemningen. 

Ved urafstemning til valg af 
regionsformand er alle regio-
nens aktive medlemmer, stu-
derende medlemmer og pen-
sionistmedlemmer stemmebe-
rettigede. 

Stemmeberettigede medlem-
mer 

Alle aktive medlemmer, stu-
derende medlemmer og pen-
sionistmedlemmer er stem-
meberettigede, hvis de ikke 
er i kontingentrestance i det 
kvartal, der ligger forud for ur-
afstemningen. 

Ved urafstemning til valg af 
regionsformand samt de tre 
regionalt valgte hovedbesty-
relsesmedlemmer er alle regi-
onens aktive medlemmer, 
studerende medlemmer og 
pensionistmedlemmer stem-
meberettigede. 

Der er samme vil-
kår for regionsfor-
mænd og regio-
nalt valgte HB-
medlemmer. Det 
bør fremgå af 
vedtægterne. 



Motivation af forslaget: 

HB ønsker med forslaget at tydeliggøre, at der gælder samme regler for valg af regionsfor-
mænd som for de regionalt valgt hovedbestyrelsesmedlemmer.  



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 æn-
dringen 

11.3 Urafstemning vedrørende 
overenskomstindgåelser 
 
Indgåelse og fornyelse af 
overenskomster og aftaler 
med toneangivende ar-
bejdsgivere, dækkende en 
betydelig andel af forenin-
gens medlemmer, skal sen-
des til urafstemning. Alle 
aktive medlemmer, stude-
rende medlemmer og pen-
sionistmedlemmer er stem-
meberettigede, 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 
foreningens medlemmer, 
kan sendes til 

Urafstemning vedrørende 
overenskomstindgåelser 
 
Indgåelse og fornyelse af 
overenskomster og aftaler 
med toneangivende ar-
bejdsgivere, dækkende en 
betydelig andel af forenin-
gens medlemmer, skal 
sendes til urafstemning. 
Alle aktive medlemmer, 
studerende medlemmer  
er stemmeberettigede, hvis 
de ikke er i kontingentre-
stance i det kvartal, der lig-
ger forud for urafstemnin-
gen. 
 
Indgåelse og fornyelse af 
overenskomster og aftaler 
med mindre arbejdsgivere, 
dækkende et mindretal af 
foreningens medlemmer, 
kan sendes til 

Ændringen er begrun-
det i, at det er de med-
lemmer, der enten ar-
bejder på det pågæl-
dende områder eller 
kan komme til det, der 
har indflydelse på re-
sultatet. Muligheden 
for at stemme tilfalder 
derfor de aktive med-
lemmer og studerende 
medlemmer men ikke 
pensionistmedlemmer.  
 



urafstemning, såfremt Ho-
vedbestyrelsen beslutter 
dette. Ved urafstemning om 
disse mindre overenskom-
ster og aftaler er kun aktive 
medlemmer, pensionist-
medlemmer og studerende 
medlemmer stemmeberetti-
gede, såfremt de ifølge 
medlemssystemet er om-
fattet af overenskomsten 
og ikke er i kontingentre-
stance i det kvartal, der lig-
ger forud for urafstemnin-
gen. 
 
Resultatet skal ikke opgø-
res regionsvis. Hovedbe-
styrelsen kan beslutte, at 
foreningen indgår i og for-
pligtes af fælles urafstem-
ninger afholdt i forhand-
lingsfællesskaber, hvor for-
eningen er indmeldt. 

urafstemning, såfremt Ho-
vedbestyrelsen beslutter 
dette. Ved urafstemning 
om disse mindre overens-
komster og aftaler er kun 
aktive medlemmer, pensio-
nistmedlemmer og stude-
rende medlemmer stem-
meberettigede, såfremt de 
ifølge medlemssystemet er 
omfattet af overenskom-
sten og ikke er i kontin-
gentrestance i det kvartal, 
der ligger forud for uraf-
stemningen. 
 
Resultatet skal ikke opgø-
res regionsvis. Hovedbe-
styrelsen kan beslutte, at 
foreningen indgår i og for-
pligtes af fælles urafstem-
ninger afholdt i forhand-
lingsfællesskaber, hvor for-
eningen 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.         

 

 

 

  



Dagsordenens punkt 7 s 
 
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-
tægtens § 15.2 ”Regionsgeneralforsamling” 
 

        
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.
2 

Regionsgeneralforsamling 
 
Generalforsamlingen er regio-
nens højeste myndighed i alle 
regionens anliggender. 
Regionen afholder ordinær 
generalforsamling hvert år 
mellem 1. april og 7. maj, og 
der indkaldes til denne i for-
eningens medlemsblad med 
mindst 4 ugers varsel. 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden skal indeholde 
mindst følgende punkter: 
 
1. Regionsbestyrelsens års-

beretning 
2. Godkendelse af regnskab 

fra foregående kalenderår 
3. Regionens handlingsplan 

for det kommende år, her-
under deltagelse i 

Regionsgeneralforsamling 
 
Generalforsamlingen er regio-
nens højeste myndighed i alle 
regionens anliggender. 
Regionen afholder ordinær 
generalforsamling hvert år 
mellem 1. april og 7. maj, og 
der indkaldes til denne på for-
eningens medier med mindst 
4 ugers varsel. 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden skal indeholde 
mindst følgende punkter: 
 
1. Regionsbestyrelsens års-

beretning 
2. Godkendelse af regnskab 

fra foregående kalenderår 
3. Regionens handlingsplan 

for det kommende år, her-
under deltagelse i 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ændringen her 
er en konse-
kvens af forslag 
7 i, og den gen-
nemføres, hvis 
forslag 7 1 ved-
tages. 
 
 
 
 
 
Praksis er, at 
ved alle andre 
urafstemnings-
valg accepteres 
resultatet, uan-
set om det sker 



foreningens politiske fo-
kusområder 

4. Rammebudget for det 
kommende år 

5. Indkomne forslag 
6. Bekræftelse af valg af regi-

onsformand, hvis denne er 
valgt ved fredsvalg (året 
efter ordinært repræsen-
tantskabsmøde og samme 
år som ordinært valg af 
landsformand) 

7. Valg af regionsbestyrelses-
medlemmer for en to-årig 
periode 

8. Valg af to suppleanter for 
et år og evt. bemyndigelse 
til, at regionsbestyrelsen 
kan være selvsupplerende 

9. Valg af to økonomiske 
kontrollanter 

10. Evt. forslag til foreningens 
repræsentantskabsmøde 
(samme år som afholdelse 
af ordinært repræsentant-
skabsmøde) 

11. Valg af repræsentanter og 
suppleanter 

 
Aktive medlemmer, stude-
rende medlemmer og pensio-
nistmedlemmer i regionen har 
stemmeret på regionsgeneral-
forsamlingen. Samtlige med-
lemmer i regionen har taleret. 
 

foreningens politiske fo-
kusområder 

4. Rammebudget for det 
kommende år 

5. Indkomne forslag 
6. Udgår 

 
Punkterne 7-11 ændres re-
daktionelt til 8-12 
 
 
 

 
8. Valg af regionsbestyrelses-

medlemmer for en to-årig 
periode 

9. Valg af to suppleanter for 
et år og evt. bemyndigelse 
til, at regionsbestyrelsen 
kan være selvsupplerende 

10. Valg af to økonomiske 
kontrollanter for en toårig 
periode. Den ene vælges i 
lige år og den anden i ulige 
år (forskudt). 
 

11. Evt. forslag til foreningens 
repræsentantskabsmøde 
(samme år som afholdelse 
af ordinært repræsentant-
skabsmøde) 

12. Valg af repræsentanter og 
suppleanter 

 
Aktive medlemmer, stude-
rende medlemmer og pensio-
nistmedlemmer i regionen har 
stemmeret på regionsgeneral-
forsamlingen. Samtlige med-
lemmer i regionen har taleret. 
 

ved kamp- eller 
fredsvalg. 
alle valg. Derfor 
foreslås dette 
ændret her, så 
der er overens-
stemmelse med 
praksis.  
 
Ændringen bety-
der, at bekræf-
telse af valg af 
regionsformand, 
der er valgt ved 
fredsvalg, udgår. 
 
 
 
Ændringen i 
nummer 10 sik-
rer, at valgperio-
derne ikke er 
sammenfal-
dende.  
 
 

 



        
Motivation af forslaget: 

HB ønsker med ændringen i nummer 6 at skabe overensstemmelse med det forhold, at 
ved alle andre urafstemnings-valg accepteres resultatet, uanset om det sker ved kamp- el-
ler fredsvalg. 

HB ønsker med forslaget om valg af økonomiske kontrollanter at sikre, at der kontinuerligt 
og med fast kadence vælges økonomiske kontrollanter.  

Ændringen i førte afsnit er en konsekvens af forslag 7 i         

 

 

 

  



Dagsordenens punkt 7 t 
 
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-
tægtens § 15.5 ”Valg af regionsformand” 
 

        
 

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 

15.5 Valg af regionsformand 
 
Regionsformanden vælges 
ved urafstemning af regio-
nens medlemmer i året efter 
ordinært repræsentant-
skabsmøde. Funktionsperi-
oden er 3 år startende fra 
2005. Kun aktive medlem-
mer kan kandidere og bære 
hvervet som regionsfor-
mand i den region, de er 
medlem af eller bor i. 
 
 
 
 
For at kunne opstille som 
regionsformandskandidat 
kræves mindst 10 stillere 
blandt regionens aktive 
medlemmer, studerende 
medlemmer og pensionist-
medlemmer. 
 Regionsformandskandida-
ter anmelder deres 

Valg af regionsformand 
 
Regionsformanden, der skal 
være aktivt medlem af for-
eningen, vælges ved uraf-
stemning af regionens med-
lemmer for en 3-årig peri-
ode året efter afholdelse af 
ordinært repræsentant-
skabsmøde. Funktionsperi-
oden starter den 1. maj. 
Første gang i 2005. En regi-
onsformand kan kun væl-
ges i den region, de er med-
lem af eller bor i. 
 
 
For at kunne opstille som 
regionsformandskandidat 
kræves mindst 10 stillere 
blandt regionens aktive 
medlemmer, studerende 
medlemmer og pensionist-
medlemmer. 
 Regionsformandskandida-
ter anmelder deres 

Ændringerne bety-
der, at der skabes 
overensstemmelse 
mellem vedtægtens 
bestemmelser om 
start af ordinær funk-
tionsperiode for 
landsformand og 
næstformand jf. § 
14.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



kandidatur samt opstillings-
grundlag til sekretariatet i 
Storkøbenhavn senest den 
1. marts kl. 12.00. Er der i 
en region mere end én regi-
onsformandskandidat, ud-
sender sekretariatet stem-
mesedler. Stemmesedler og 
præsentation af kandidater 
udsendes til de stemmebe-
rettigede medlemmer se-
nest den 14. marts. 
 
De stemmeberettigede er 
aktive medlemmer, stude-
rende medlemmer og pensi-
onistmedlemmer. Stemme-
sedlerne skal være forenin-
gen i hænde senest den 31. 
marts, således at resultatet 
kan offentliggøres senest 
samtidig med den første re-
gionsgeneralforsamling. De 
indkomne stemmer optæl-
les af et uvildigt stemmeud-
valg. 
 
Den kandidat, der har op-
nået flest stemmer, er valgt.  
 
Regionsformandsvalget be-
kræftes skriftligt af den ef-
terfølgende regionsgeneral-
forsamling, såfremt der har 
været fredsvalg. 
 
Regionsformandens funkti-
onsperiode starter den dag 
urafstemningsresultatet of-
fentliggøres eller når regi-
onsgeneralforsamlingen be-
kræfter fredsvalget. Afgår 
regionsformanden i perio-
den, konstituerer regionsbe-
styrelsen en ny regionsfor-
mand frem til næste gene-
ralforsamling eller afholder 
urafstemning. 

kandidatur samt opstillings-
grundlag til sekretariatet i 
Storkøbenhavn senest den 
1. marts kl. 12.00. Er der i 
en region mere end én regi-
onsformandskandidat, ud-
sender sekretariatet stem-
mesedler. Stemmesedler og 
præsentation af kandidater 
udsendes til de stemmebe-
rettigede medlemmer se-
nest den 14. marts. 
 
De stemmeberettigede er 
aktive medlemmer, stude-
rende medlemmer og pensi-
onistmedlemmer. Stemme-
sedlerne skal være forenin-
gen i hænde senest den 31. 
marts, således at resultatet 
kan offentliggøres senest 
samtidig med den første re-
gionsgeneralforsamling. De 
indkomne stemmer optæl-
les af et uvildigt stemmeud-
valg. 
 
Den kandidat, der har op-
nået flest stemmer, er valgt.  
 
Udgår jf. forslag 7 s forud-
sat det forslag vedtages 
 
 
 
 
 
Første afsnit udgår 
 
 
 
 
Afgår regionsformanden i 
perioden, konstituerer regi-
onsbestyrelsen en ny regi-
onsformand frem til næste 
generalforsamling eller af-
holder urafstemning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ændringen er en 
konsekvenstilrettelse 
 
 
 
 
 
 
Ændringen er en 
konsekvenstilrettelse 



        
Motivation af forslaget: 

HB ønsker med forslaget at skabe overensstemmelse mellem bestemmelserne i § 14.2 
om valg af og funktionsperiode for landsformand og næstformand. 

Herudover er der nogle konsekvenstilrettelser dels grundet dette forslag dels grundet for-
slag 7 s.          

 

 

 

  



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 ændrin-
gen 

15.
7 

Regionsbestyrelse 
 
Regionsbestyrelsens op-
gave er at varetage med-
lemmernes interesser in-
den for regionens om-
råde. 
 
Regionsbestyrelsen har, 
under ansvar over for Ho-
vedbestyrelsen og i tæt 
samarbejde med de lo-
kale tillidsrepræsentan-
ter, kompetence i lokale 
spørgsmål. Regionsbe-
styrelsen har ansvaret for 
regionens udvikling. Her-
under for varetagelse af 
samtlige politiske opga-
ver, som Repræsentant-
skabet, Hovedbestyrel-
sen eller regionsgeneral-
forsamlingen, har beslut-
tet skal løses på regions-
niveau. Regionsbestyrel-
sen afholder årligt regi-
onsgeneralforsamling. 

Regionsbestyrelse  
 
Regionsbestyrelsens op-
gave er at varetage med-
lemmernes interesser in-
den for regionens om-
råde.  
 
Regionsbestyrelsen har, 
under ansvar over for Ho-
vedbestyrelsen og i tæt 
samarbejde med de lo-
kale tillidsrepræsentan-
ter, kompetence i lokale 
spørgsmål. Regionsbe-
styrelsen har ansvaret for 
regionens udvikling. Her-
under for varetagelse af 
samtlige politiske opga-
ver, som Repræsentant-
skabet, Hovedbestyrel-
sen eller regionsgeneral-
forsamlingen, har beslut-
tet skal løses på regions-
niveau. Regionsbestyrel-
sen afholder årligt regi-
onsgeneralforsamling.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Regionsbestyrelsen er 
forpligtet til at afholde de-
batmøde i forbindelse 
med debatmateriale ud-
sendt af Hovedbestyrel-
sen. 
 
Regionsbestyrelsen er 
forpligtet til at sikre en di-
alog med regionens re-
præsentanter før og efter 
repræsentantskabsmø-
det. 
 
 
 
Regionsbestyrelsen skal 
løbende holde regionens 
medlemmer, tillidsrepræ-
sentanter og foreningens 
hovedbestyrelse oriente-
ret om regionens aktivite-
ter 

 
Regionsbestyrelsen er 
forpligtet til at afholde de-
batmøde i forbindelse 
med debatmateriale ud-
sendt af Hovedbestyrel-
sen.  
 
Regionsbestyrelsen hol-
der formøde inden afhol-
delse af repræsentant-
skabsmødet, hvor regio-
nens medlemmer og de 
valgte repræsentanter 
drøfter emner, som skal 
behandles. 
 
Regionsbestyrelsen skal 
løbende holde regionens 
medlemmer, tillidsrepræ-
sentanter og foreningens 
hovedbestyrelse oriente-
ret om regionens aktivite-
ter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ændringen lægger sig op 
ad den mangeårige tradi-
tion med at afholde formø-
der til Repræsentant-
skabsmøderne, hvor med-
lemmer og repræsentanter 
med hinanden har drøftet 
emner, der skulle behand-
les. Ønsket er at sikre 
denne mulighed gennem 
vedtægterne.  
 
Ændringen med ikke at af-
holde eftermøder baserer 
sig på den mangeårige 
praksis om ikke at afholde 
disse møder. Ønsket med 
ændringen er at skabe 
harmoni mellem praksis og 
vedtægter. 

        
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.         

 

  



Dagsordenens punkt 7 v 
 
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-
tægtens § 18 ”faglige klubber, netværk og andre 
grupper” 
 

        
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 

18 Hovedbestyrelsen kan god-
kende forskellige faglige grup-
per, klubber m.v., såfremt de 
består af medlemmer med 
samme faglige arbejdsområ-
der, interesser, overenskomst 
eller lign. og har et formål, 
som er i overensstemmelse 
med foreningens formål. God-
kendelsen muliggør, at for-
eningen kan støtte de faglige 
grupper, klubber, netværk el-
ler andre grupper økonomisk, 
herunder give dem tilskud til 
faglige arrangementer m.v. 
Hovedbestyrelsen fastlægger 
retningslinjerne for oprettelsen 
af og samarbejdsaftaler med 
faglige grupper, klubber, net-
værk m.v. 
 

Hovedbestyrelsen kan god-
kende forskellige faglige fora 
såfremt de består af medlem-
mer med samme faglige ar-
bejdsområder, interesser, 
overenskomst eller lign. og 
har et formål, som er i over-
ensstemmelse med forenin-
gens formål. Godkendelsen 
muliggør, at foreningen kan 
støtte de faglige grupper, 
klubber, netværk eller andre 
grupper økonomisk, herunder 
give dem tilskud til faglige ar-
rangementer m.v. 

Ændringen ska-
ber sammen-
hæng mellem 
den samlede be-
tegnelse for klub-
ber, netværk, sel-
skaber mv., som 
anvendes i prak-
sis. 

 



        
Motivation af forslaget: 

I de senere år har betegnelsen ”faglige fora” været anvendt, når de faglige selskaber, de 
faglige netværk og klubberne omtales. HB foreslår derfor, at denne betegnelse også an-
vendes i vedtægterne.  

Samtidig betyder en sammenfatning under udtrykket ” faglige fora”, at der ikke sker en util-
sigtet eksklusion af eventuelle nye faglige grupperingsformer.         

 

 

 

  



Dagsordenens punkt 7 w 
 
Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-
tægtens § 20 ”Kommunikation” 
 

        
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB) 

 

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

§ Nuværende tekst Forslag til ændret tekst Begrundelse for æn-
dringen 

20 Hovedbestyrelsen sikrer, at 
der udarbejdes en kommu-
nikationsstrategi, der om-
fatter udgivelsen af et med-
lemsblad og driften af 
www.etf.dk og som frem-
mer foreningens og med-
lemmernes virke. 

Hovedbestyrelsen sikrer, at 
der udarbejdes en kommu-
nikationsstrategi, der om-
fatter udgivelsen af et med-
lemsblad og driften af 
www.etf.dk og af tidssva-
rende medier og som frem-
mer foreningens og med-
lemmernes virke 
 

Ændringer tager højde 
for, at der løbende sker 
en udvikling af kommu-
nikationskanaler m.v. 

        
Motivation af forslaget: 

HB ønsker med forslaget at betone vigtigheden af, at Etf’s kommunikationskanaler til en-
hver tid er tidssvarende. I og med at HB har foreslået en række ændringer i formulerin-
gerne, hvor ”foreningens medier” bliver den faste formulering, er det nærliggende også at 
tilføje den her.         

 

  

http://www.etf.dk/



