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Bilag C4: Forslag fra hovedbestyrelsen om at forlænge 1 

kongresperioden til tre år 2 

 3 

Forslaget ordlyd 4 

Kongresperioden udvides med et år, så Jordemoderforeningen afholder ordinær kongres 5 

hvert tredje år. 6 

 7 

Forslagsstiller 8 

Hovedbestyrelsen 9 

 10 

Motivation 11 

Hovedbestyrelsen ønsker, at Jordemoderforeningens demokratisk omdrejningspunkt, 12 

kongressen, til stadighed er baseret på medlemsinvolvering og transparens, så 13 

foreningens strategi er velfunderet fra og hos foreningens medlemmer og de delegerede. 14 

Hovedbestyrelsen har derfor drøftet kongresperiodens længe, frekvens og 15 

sammensætning. Sammensætning skal drøftes i et strukturudvalg, som hovedbestyrelsen 16 

har besluttet at nedsætte.  17 

 18 

Den primære årsag til forlængelsen af kongresperioden er, at det vil give organisationen 19 

mulighed for at arbejde med den på kongressen vedtagne strategi eller arbejdsopgave, 20 

inden der på ny skal afholdes endnu en kongres. En treårig kongresperiode giver 21 

organisationen en mere reel arbejdsperiode imellem kongresserne. 22 

 23 

En treårig periode vil give mulighed for og tid til en medlemsinvolverede proces op til 24 

kongressen. Over en treårig periode kunne der være følgende medlemsaktiviteter: År 1 – 25 

Kongres, År 2 – medlemsmøde, År 3 – Medlemsinvolvering op til kongressen. Økonomisk 26 

vil en længere kongresperiode også give mulighed for at selve kongressen kunne udvides 27 
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og det vil give mulighed at udnytte kongressens kompetencer i processer på kongressen 28 

og dermed give kongressen mere substans og indhold. Der er fortsat mulighed for 29 

ekstraordinære kongresser, hvis der er behov for dette. Ekstraordinære kongresser kan 30 

afholdes skriftligt, virtuelt såvel som fysisk.  31 

 32 

Vedtægtsmæssige konsekvenser 33 

Vedtægtsmæssige konsekvenser fremgår nedenfor 34 

 35 

Økonomiske konsekvenser, herunder forslag til finansiering 36 

Der er ingen øgede økonomiske konsekvenser ved forslaget 37 

 38 

Øvrige konsekvenser, fx politiske eller prioriteringsmæssige 39 

Det kan anskues, at en længere kongresperiode kan udfordre foreningens demokrati. Det 40 

er imidlertid hovedbestyrelsens vurdering, at fordelen ved en reel arbejdsperiode opvejer 41 

dette. 42 

 43 

Ikrafttrædelse 44 

Forslaget træder i kraft lige efter kongressen, således at næste ordinære kongres afvikles i 45 

2025. 46 

 47 

Hovedbestyrelsens indstilling 48 

Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til kongressens vedtagelse. 49 

 50 

  51 
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Vedtægtsændringer 52 

Ny tekst 53 

Fjernet tekst 54 

  55 

Nuværende formulering Forslag til ny formulering 
§ 7. KONTINGENT  

§ 7, stk. 1. Kontingentet fastsættes af 

kongressen for de følgende 2 kalenderår. 

§ 7, stk. 1. Kontingentet fastsættes af 

kongressen for de følgende 2 3 kalenderår. 

§ 15 Kongressen  
§ 15. stk. 2. Der afholdes ordinær kongres 

i november måned på lige årstal. 

Hovedbestyrelsen fastlægger stedet for 

kongressens afholdelse. Forud for 

kongressen udarbejder hovedbestyrelsen 

en beretning, der gøres tilgængelig for 

samtlige medlemmer. 

§ 15, stk. 2. Der afholdes ordinær kongres 

i november måned på lige årstal hvert 3. 

år. Hovedbestyrelsen fastlægger stedet for 

kongressens afholdelse. Forud for 

kongressen udarbejder hovedbestyrelsen 

en beretning, der gøres tilgængelig for 

samtlige medlemmer. 

 56 


