
Kredsvedtægt for Jordemoderforeningen Sjællandskredsen 
 
§ 1. Regionskredsen 
 
For regionskredsen gælder nærværende kredsvedtægt. 
Regionskredsens hjemsted er den til enhver tid værende kredsformands bopæl. 
 
§ 2. Generalforsamling 
 
Regionskredsens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling 
afholdes én gang årligt i april eller maj måned. 
 
Indkaldelse til generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem og 
med angivelse af dagsorden, normalt med 14 dages forudgående varsel. Ved skriftlig 
meddelelse forstås enten et personligt stilet brev til hvert medlem, mail eller indrykning af 
en meddelelse i Tidsskrift for Jordemødre. 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan i særlige tilfælde indkaldes med kortere varsel. Vars-
lets længde skal dog godkendes af hovedbestyrelsen. 
 
På den ordinære generalforsamling skal mindst følgende spørgsmål behandles: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Aflæggelse af årsberetning. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer*  
6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
7. Valg af kongresdelegerede (foretages kun i kongresår) 
8. Eventuelt. 
 

• De to repræsentanter, der skal vælges jf §9 i Jordemoderforeningens vedtægter vælges kun i lige år. 
Dog i 2017 vælges ekstraordinært for et år. 
 

Valg af studenterrepræsentant til kredsbestyrelsen sker efter reglerne i bilag 1. 
Generalforsamlingen noterer sig, hvem der aktuelt er de studerendes repræsentant i 
kredsbestyrelsen. 
 
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
kredsbestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 
§ 3. Generalforsamlingsbeslutninger 
 
På generalforsamlingen har hvert aktivt medlem én stemme. 
 
Stemmeafgivning kan ikke ske ved fuldmagt. 
Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed med undtagelse af beslutning om ændring 
af regionskredsenes vedtægt, der kræver kvalificeret flertal, jf. § 5. 



 
Afstemningsmåden afgøres af generalforsamlingen, idet dog skriftlig afstemning skal fore-
tages, når 5 stemmeberettigede mødedeltagere kræver det. 
 
Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse fremsendes et referat af generalfor-
samlingen og dens beslutninger til hovedbestyrelsen. Referatet underskrives af dirigent og 
referent. 
 
§ 4. Regionskredsbestyrelsen 
 
Regionskredsbestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden, der skal godkendes af Jor-
demoderforeningens hovedbestyrelse. 

Regionskredsbestyrelsen udgøres, som beskrevet i Jordemoderforeningens vedtægter 
(§9) af en formand, de i kredsen valgte tillidsrepræsentanter, samt 2 kredsbestyrelsesmed-
lemmer valgt på generalforsamlingen i lige år.  

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer, sekretær og fx klub-, aktivitets-, 
hverve- og politisk ansvarlig. Kredsbestyrelsen kan nedsætte udvalg til at understøtte fx 
kredsbestyrelsesmedlemmerne, der er ansvarlige for aktiviteter og politisk lobbyarbejde. 
På den måde kan en gruppe af medlemmer inddrages i kredsbestyrelsesarbejdet. 
 
Der gives ikke honorar eller frikøb for kredsbestyrelsesarbejde. Dog betales transport til 
max 6 møder for de medlemmer af kredsbestyrelsen, der ifølge Jordemoderforeningens 
vedtægter er valgt til kredsbestyrelsen. 
 
Desuden udvides kredsbestyrelsen med 1 medlem som repræsenterer sammenslutningen 
af privatpraktisende jordemødre fra ’Hjemmefødselsordningen Sjælland’, så længe denne 
ordning er et offentligt tilbud til gravide i Region Sjælland på lige fod med andre fødselstil-
bud. Transport til møderne for denne dækkes af kredstilskuddet. 
  
Regionskredsen tegnes af formanden alene eller næstformanden i forening med et yderli-
gere medlem af bestyrelsen. 
 
§ 5. Ændring af kredsvedtægten 
 
Ændring af kredsvedtægten kan kun vedtages på en generalforsamling efter behørigt 
fremsat forslag, og kun såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen. 
Dette gælder dog ikke ændringer, der følger direkte af Jordemoderforeningens love, eller 
hovedbestyrelsens beslutninger, idet sådanne ændringer har umiddelbar gyldighed i regi-
onskredsen. 
 
Vedtaget på generalforsamling den 26. april 2017.Godkendt af HB d.30.maj  2017 



Bilag 1: Valg af studerende til kredsbestyrelsen 
 
 
Model 1 er hovedreglen for valg af studenterrepræsentant. Det er en forudsætning i begge 
modeller, at kun medlemmer af Jordemoderforeningen er valgbare og stemmeberettigede. 
 
 
Model 1. Valg på uddannelsesinstitutionen 
  

a) Her sørger JSR/JSF for et årligt valg på uddannelsesinstitutionen af repræsentant og 
suppleant, hvor samtlige jordemoderstuderende medlemmer af Jordemoderforeningen 
har stemmeret. Den valgte repræsentant og suppleant skal have praktiksted i kredsen. 

b) Hvis et JSR/JSF ikke kan eller vil afholde dette valg, træder model 2 i kraft for de 
kredse, som uddannelsesinstitutionen dækker. Det vil for Sjællands vedkommende 
sige, at model 2 gælder, hvis JSR på enten Metropol eller Esbjerg ikke kan/vil afholde 
valget. 

c) For Sjællands vedkommende skal repræsentant og suppleant kommer fra henholdsvis 
Metropol og Esbjerg.  

a. Repræsentanterne fra de to uddannelsesinstitutioner aftaler, som udgangs-
punkt selv, hvem der er repræsentant og hvem, der er suppleant. I de tilfælde 
hvor de to ikke kan blive enige, vil det så være således, at den ene uddannel-
sesinstitution har repræsentantpladsen i lige år og omvendt.  

 
Model 2. Valg på den årlige generalforsamling i kredsen 
 

a) Valg af og blandt de fremmødte jordemoderstuderende på generalforsamlingen, der har 
praktiksted på et fødested i kredsen. 

Stemmeberettigede er fremmødte jordemoderstuderende, der også har praktiksted i 
kredsen. 

b) Suppleant vælges efter samme princip som repræsentanten til kredsbestyrelsen 
c) For Sjælland gælder, at repræsentant og suppleant skal komme fra hver sin uddannelses-

institution. Man kan derudover også beslutte, at disse skal skifte, så den ene uddannelses-
institution har repræsentant-pladsen i lige år og omvendt.  
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