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Bilag C2: Forslag fra hovedbestyrelsen om at optage 1 

Jordemoderstuderendes Landssammenslutning som en selvstændig kreds i 2 

Jordemoderforeningen 3 

 4 

Forslagets ordlyd 5 

De Jordemoderstuderendes Råd etableres som selvstændig kreds i 6 

Jordemoderforeningen og får dermed en plads i hovedbestyrelsen. De studerende 7 

udtræder som konsekvens heraf af regionskredsen. 8 

 9 

Forslagsstiller 10 

Hovedbestyrelsen 11 

 12 

Motivation 13 

Jordemoderstuderendes Landssammenslutning (JSL) blev stiftet i marts 2022. Indtil da var 14 

de jordemoderstuderende organiseret i lokale skoleråd på de tre professionshøjskoler, der 15 

udbyder jordemoderuddannelse, men nu er jordemoderstuderende for første gang samlet i 16 

en landsdækkende studieorganisation, der har søgt om optagelse som en kreds i 17 

Jordemoderforeningen. Hovedbestyrelsen byder dette tiltag velkomment og har besluttet 18 

at give sin opbakning til, at JSL optages som kreds i Jordemoderforeningen, da det giver 19 

de studerende mulighed for at få indflydelse både indadtil i foreningen og udadtil, som 20 

talerør for alle jordemoderstuderende i Danmark. Samtidig vil et tættere samarbejde styrke 21 

muligheden for organisering og synlighed blandt jordemoderstuderende.  22 

Hovedbestyrelsen har drøftet de organisatoriske, demokratiske og administrative 23 

konsekvenser og fremlægger nu et sæt reviderede vedtægter, der skaber de nødvendige 24 

rammer for et formaliseret samarbejde mellem de to organisationer. Vedtægterne er 25 
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gennemarbejdet i dialog med Jordemoderforeningens advokat, der er ekspert i 26 

foreningsjura.  27 

Hovedbestyrelsen lægger op til, at medlemmer af JSL fremover tilhører den selvstændige 28 

kreds for studerende, og de studerende vil som konsekvens heraf ikke længere være en 29 

del af regionskredsen. De studerende har derfor ikke længere en repræsentant i de fem 30 

regionkredsbestyrelser, men der lægges dog op til, at kredsene kan vælge at indsupplere 31 

en studerende som observatør i kredsbestyrelsen for at sikre det fremtidige samarbejde 32 

mellem kredsene og de studerende. 33 

Formanden for JSL får en født plads i Jordemoderforeningens hovedbestyrelse. 34 

Som medlem af JSL bliver man automatisk medlem af Jordemoderforeningen. Der vil dog 35 

forsat være et lokalt studiearbejde på skolerne, hvor man som studerende kan involvere 36 

sig uden at være medlem JSL og Jordemoderforeningen. De studerende i JSL får 37 

uændrede demokratiske rettigheder ift. at stemme og stille op, dvs. at de har ret til at 38 

stemme ved alle personvalg, altså formand og næstformand for Jordemoderforeningen, 39 

urafstemningsvalgte til hovedbestyrelsen samt formand for de jordemoderstuderendes 40 

kreds. De er fortsat ikke valgbare til tillidsposter, der er forbeholdt autoriserede 41 

medlemmer, ligesom at de ikke kan stemme til overenskomster, som følge af princip om, 42 

at kun dem, en overenskomst vedrører, kan stemme om den pågældende overenskomst. 43 

Antallet af delegerede til kongressen vil afvente et strukturudvalg, der skal drøfte 44 

kongressens sammensætning. Indtil denne ændring vil JSL bevare det nuværende antal 45 

delegerede, dog knyttet op på egen kreds.  46 

Vedtægtsmæssigt etableres de studerendes kreds på linje med andre kredse, men 47 

pålægges mindst muligt regulering for at sikre de studerende et spillerum til at organisere 48 

sig efter deres egne vedtægter. En del af det praktiske og økonomiske samarbejde 49 

defineres i en samarbejdsaftale. 50 
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Medlemmer af studenterkredsen får dobbelte medlemsrettigheder i det første år efter 51 

dimittering for at sikre kontinuitet i JSL, dog med undtagelse er valgbarhed til tillidshverv i 52 

begge organisationer samtidig. 53 

 54 

 55 

Vedtægtsmæssige konsekvenser 56 

De vedtægtsmæssige konsekvenser fremgår herunder. 57 

 58 

Økonomiske konsekvenser, herunder forslag til finansiering 59 

Økonomisk belaster forslaget ikke budgettet, da de øgede omkostninger til et kredstilskud 60 

til JSL finansieres via et forøget kontingent for studerende på 10 kroner om måneden. Den 61 

økonomiske nøgle og opgavedeling er defineret i en samarbejdsaftale, der indgås mellem 62 

JSL’s hovedbestyrelse og Jordemoderforeningens hovedbestyrelsen.  63 

 64 

Øvrige konsekvenser, fx politiske eller prioriteringsmæssige 65 

Forslaget medfører, at de jordemoderstuderende får direkte politisk repræsentation i 66 

Jordemoderforeningens hovedbestyrelse. Øvrige politiske konsekvenser fremgår af 67 

motivationen og de konkrete vedtægtsændringer. 68 

 69 

Ikrafttrædelse 70 

Forslaget træder i kraft lige efter kongressen 71 

 72 

Hovedbestyrelsens indstilling 73 

Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til kongressens vedtagelse. 74 
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 75 

  76 
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Vedtægtsændringer  77 

Ny tekst 78 

Fjernet tekst 79 

  80 

Nuværende formulering Forslag til ny formulering 

§ 4. Rettigheder og pligter  

§ 4, stk. 4. Medlemmer har pligt til skriftligt at 

underrette Jordemoderforeningens sekretariat 

om ændringer i registrerede oplysninger, 

herunder adresseændringer samt overgang til 

anden stilling eller andet arbejdsområde. 

Stk. 4. Medlemmer har pligt til skriftligt 

at underrette Jordemoderforeningens 

sekretariat om ændringer i 

registrerede oplysninger, herunder 

adresseændringer samt overgang til 

anden stilling eller andet 

arbejdsområde eller ved overgang fra 

jordemoderstuderende til uddannet. 

§ 5. Udmeldelse og ændring af 
medlemsstatus 

 

 NYT § 5, stk. 4 

Nye medlemmer, der er 

jordemoderstuderende, er medlem af 

både Jordemoderforeningen og af De 

Jordemoderstuderendes 

Landssammenslutning, JSL. 

Udmeldelse kan kun ske via 

Jordemoderforeningen, og vil 

samtidigt også gælde for 

medlemskabet af JSL.  

§ 5, stk. 4. Aktive medlemmer er ved flytning til 

eller fra Grønland pligtige at give 

Stk. 4. 5. Aktive medlemmer er ved 

flytning til eller fra Grønland pligtige at 
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Jordemoderforeningen meddelelse herom, 

hvorefter overførsel til relevant 

medlemskategori finder sted ved 

førstkommende kvartalsskifte. 

give Jordemoderforeningen 

meddelelse herom, hvorefter 

overførsel til relevant 

medlemskategori finder sted ved 

førstkommende kvartalsskifte. 

§ 8. Kredse  

§ 8, stk. 1. Jordemoderforeningens medlemmer 

organiseres i kredse, én for hver af følgende 

regioner: Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, 

Sjælland og Hovedstaden, samt en lederkreds for 

Jordemoderforeningens medlemmer ansat på 

lederoverenskomst. 

  
Stk. 2. Aktive, autoriserede medlemmer er medlem i 

den regionskreds, inden for hvis område de 

arbejder. Aktive autoriserede medlemmer, der er 

ansat på lederoverenskomst, er medlem af 

lederkredsen. Studerende er medlem af den 

regionskreds, inden for hvis område skolen er 

beliggende. Under klinisk uddannelse i en anden 

regionskreds kan den jordemoderstuderende 

deltage i praktikstedets kredsmøder og aktiviteter 

uden stemmeret. 

  

Stk. 6.Man kan kun være medlem i én kreds. 

§ 8, stk. 1. Jordemoderforeningens 

medlemmer organiseres i kredse, én 

for hver af følgende regioner: 

Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, 

Sjælland og Hovedstaden, samt en 

lederkreds for Jordemoderforeningens 

medlemmer ansat på 

lederoverenskomst og en kreds for de 

jordemoderstuderende som 

medlemmer af JSL (”JSL Kredsen”). 
  
Stk. 2. Aktive, autoriserede 

medlemmer er medlem i den 

regionskreds, inden for hvis område 

de arbejder. Aktive autoriserede 

medlemmer, der er ansat på 

lederoverenskomst, er medlem af 

lederkredsen. Jordemoderstuderende 

er medlem af JSL Kredsen. Under 

klinisk uddannelse i en anden 

regionskreds kan den 

jordemoderstuderende deltage i 

praktikstedets kredsmøder og 
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aktiviteter uden stemmeret. [indskrives 

i stedet i en aftale] 
  
Stk. 6. Man kan kun være medlem i én 

kreds. Dog kan dimittender fastholde 

deres medlemskab af JSL op til et år efter 

dimission samtidigt med, at de optages i 

en regional kreds. Det er ikke muligt for 

dimittender at stille op til eller være valgt 

til tillidshverv i begge kredse samtidigt.  

§ 9. Kredsbestyrelsens sammensætning  

§ 9, stk. 2. Regionskredsbestyrelsen, udgøres af 

en formand, de i kredsen valgte 

tillidsrepræsentanter, samt 2 yderligere 

kredsbestyrelsesmedlemmer valgt på 

generalforsamlingen i lige år i henhold til den 

gældende lokale kredsvedtægt. 

Regionskredsformanden vælges ved urafstemning i 

maj måned på ulige år af og blandt 

kredsforeningens aktive medlemmer, jf. § 21 stk. 4, 

dog er jordemoderstuderende ikke valgbare til 

regionskredsformandsposten. 

Regionskredsbestyrelsen konstituerer sig med 

næstformand, kasserer, sekretær, og fx klub, 

aktivitets og politisk ansvarlig på det første møde 

efter afholdelse af formandsvalg. 

I de 5 regionskredse er de jordemoderstuderende 

berettiget til 1 plads i regionskredsbestyrelsen. Der 

vælges blandt de jordemoderstuderende en 

personlig suppleant for den i 

regionskredsbestyrelsen siddende 

§ 9, stk. 2. Regionskredsbestyrelsen, 

udgøres af en formand, de i kredsen 

valgte tillidsrepræsentanter, samt 2 

yderligere kredsbestyrelsesmedlemmer 

valgt på generalforsamlingen i lige år i 

henhold til den gældende lokale 

kredsvedtægt. 

Regionskredsformanden vælges ved 

urafstemning i maj måned på ulige år af 

og blandt kredsforeningens aktive 

medlemmer, jf. § 21 stk. 4. 

Regionskredsbestyrelsen konstituerer sig 

med næstformand, kasserer, sekretær, 

og fx klub, aktivitets og politisk ansvarlig 

på det første møde efter afholdelse af 

formandsvalg. 

I de 5 regionskredse er de 

jordemoderstuderende berettiget til 1 

plads i regionskredsbestyrelsen. Der 

vælges blandt de jordemoderstuderende 

en personlig suppleant for den i 
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jordemoderstuderende. Valgene sker i forhold til 

den lokale kredsvedtægt. 

regionskredsbestyrelsen siddende 

jordemoderstuderende. Valgene sker i 

forhold til den lokale kredsvedtægt. 

§ 10. Kredsbestyrelsens opgaver  

§ 10, stk. 1. Regionskredsbestyrelsen har til opgave 

at varetage medlemmernes interesse inden for 

kredsens område og har under ansvar over for 

hovedbestyrelsen kompetence i alle lokale 

spørgsmål. Dog kan kredsbestyrelsen ikke indgå 

aftaler med arbejdsgivere uden hovedbestyrelsens 

godkendelse, medmindre andet følger af andre 

bestemmelser. 

   

 Stk. 2. Lederkredsbestyrelsen har til opgave inden 

for Jordemoderforeningens rammer at varetage 

ledergruppens faglige, organisatoriske og kollegiale 

interesser. 

  

Stk. 3. Klager over kredsbestyrelsens afgørelser 

kan indbringes for hovedbestyrelsen. 

§ 10, stk. 1. Regionskredsbestyrelsen har 

til opgave at varetage medlemmernes 

interesse inden for kredsens område og 

har under ansvar over for 

hovedbestyrelsen kompetence i alle 

lokale spørgsmål. Dog kan 

regionskredsbestyrelsen ikke indgå 

aftaler med arbejdsgivere uden 

hovedbestyrelsens godkendelse, 

medmindre andet følger af andre 

bestemmelser. 

   

 Stk. 2. Lederkredsbestyrelsen har til 

opgave inden for Jordemoderforeningens 

rammer at varetage ledergruppens 

faglige, organisatoriske og kollegiale 

interesser. [Flyttes til § 13] 

  

Stk. 3  Stk. 2. Klager over 

regionskredsbestyrelsens afgørelser kan 

indbringes for hovedbestyrelsen. 

§ 11. Kredsbestyrelsens forretningsorden  

§ 11, stk. 1. Bestyrelsesmøder afholdes, når 

formanden finder det nødvendigt, eller to andre af 

bestyrelsesmedlemmerne, 1/3 af kredsforeningens 

aktive medlemmer eller Jordemoderforeningens 

hovedbestyrelse forlanger det. I øvrigt gælder den til 

§ 11, stk. 1. Bestyrelsesmøder afholdes, 

når formanden finder det nødvendigt, 

eller to andre af 

bestyrelsesmedlemmerne, 1/3 af 

kredsforeningens aktive medlemmer eller 

Jordemoderforeningens hovedbestyrelse 
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enhver tid af hovedbestyrelsen godkendte 

forretningsorden. 

forlanger det. I øvrigt gælder den til 

enhver tid af hovedbestyrelsen godkendte 

forretningsorden. 

  
NYT Stk. 2. For så vidt angår 

hovedbestyrelsen i JSL Kredsen gælder 

dog de i henhold til vedtægter for JSL 

gældende regler om indkaldelse til og 

afholdelse af møder, herunder etablering 

af eventuel forretningsorden for 

hovedbestyrelsen i JSL Kredsen. 

§ 14 JSLKredsen NY § 14 JSLKredsen 

§ 14 JSLKredsen 

  

§ 14, stk. 1. Retningslinjerne for JSL 

Kredsen fremgår af vedtægter for JSL, 

således som disse til enhver tid er 

godkendt på landsmøde af JSL og 

efterfølgende tiltrådt af 

Jordemoderforeningens hovedbestyrelse. 

  
Stk. 2. JSL arbejder for den bedst mulige 

jordemoderuddannelse og bidrager til den 

generelle jordemoderfaglige udvikling. 

JSL skal oplyse og politisere de 

jordemoderstuderende og sikre de 

jordemoderstuderendes uddannelse 

regionalt, nationalt og internationalt. 

  
Stk. 3. JSL har til opgave inden for 

Jordemoderforeningens rammer at 

varetage de jordemoderstuderendes 

interesser. 
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Stk. 4. Hovedbestyrelsen indgår på 

Jordemoderforeningens vegne en 

samarbejdsaftale med JSL vedrørende 

praktiske forhold i det løbende 

samarbejde og økonomisk tilskud i 

henhold til bestemmelser i love og 

vedtægter for Jordemoderforeningen m.v.  

Ny paragrafinddeling: 

Alle efterfølgende paragraffer startende med § 14 

(Grønland) og sluttende med § 34 (overgangs- og 

ikrafttrædelsesbestemmelser) rykker efterfølgende 

et paragrafnummer, således at de herefter starter 

med § 15 og slutter med § 35. 

  

§ 28. Godtgørelser  

§ 28, stk. 3. Kredsformænd ydes et månedligt 

honorar for deres virke i kredsen og arbejdet i 

hovedbestyrelsen mv. Honorarets størrelse 

fastsættes af hovedbestyrelsen. 

§ 28, stk. 3. Kredsformænd ydes et 

månedligt honorar for deres virke i 

kredsen og arbejdet i hovedbestyrelsen 

mv. Honorarets størrelse fastsættes af 

hovedbestyrelsen under hensyntagen til 

karakteren og omfanget af opgaver og 

ansvar som formand i den enkelte kreds.  

 81 


