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Bilag C5: Forslag fra hovedstadskredsen om forlængelse af kredsformandens valgperiode til 1 

tre år 2 

 3 

Forslaget ordlyd  4 

Valgperioden for Jordemoderforeningens kredsformænd forlænges fra 2 år til 3 år. Forslaget gælder for formænd for de fem 5 

regionskredse samt lederkredsen.  6 

Der indføres i vedtægterne en mulighed for at stille mistillid til kredsformanden i stil med den gældende §19, stk. 4 vedr. 7 

formandskabet. 8 

 9 

Forslagsstiller 10 

Kredsbestyrelsen i Hovedstadskredsen 11 

 12 

Motivation 13 

Det er vigtigt at få indarbejdet et grundigt fundament for kredsformanden. Det politiske arbejde kræver tid til oparbejdelse af 14 

erfaring og dannelse af politiske og fagpolitiske relationer. En længere valgperiode vil give kredsformændene bedre tid til at 15 

blive ordentligt funderet i Jordemoderforeningens politiske strategi, og sikrer, at kongresbeslutninger bliver indarbejdet i 16 

Kredsbestyrelsernes taktiske arbejde for at skabe forbedringer for Jordemoderforeningens medlemmer. 17 
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Derfor kan en længere valgperiode forventes at bidrage konstruktivt til at skabe forandringer gennem et kontinuerligt stabilt 18 

regionalt politisk arbejde, som gerne skulle få effekt ude på arbejdspladserne. Det har derfor betydning, at kredsformændene 19 

oplever en vis stabilitet i deres valgperiode, så de har mulighed for at udvikle det politiske arbejde. 20 

Det er omkostningsfuldt for en lille fagforening at holde hyppige kongresser, fordi forberedelsen og efterbehandlingen kræver 21 

mange ressourcer, og det er derfor forståeligt og klogt, at Jordemoderforeningen overvejer anvendelsen af sine ressourcer. 22 

Ligeledes bruger Jordemoderforeningen mange ressourcer, når der afholdes valg af tillidsvalgte, og det er et stort arbejde at 23 

bistå nyvalgte tillidsvalgte kredsformænd med løbende drøftelser og sparring – hvilket gælder arbejdsretslige spørgsmål, 24 

politisk interessevaretagelse og forhandlinger. 25 

I kraft at den forlængede periode er der samtidig behov for at sikre, at det er muligt at afsætte kredsformanden i tilfælde af 26 

manglende tillid eller misvedligeholdelse af hvervet, hvorfor der foreslås en mistillidsparagraf på linje med næstformand og 27 

formand.  28 

 29 

Vedtægtsmæssige konsekvenser 30 

Fremgår nedenfor 31 

  32 

Økonomiske konsekvenser, herunder forslag til finansiering 33 

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser. 34 

 35 

Øvrige konsekvenser, fx politiske eller prioriteringsmæssige 36 

Forslaget har ingen øvrige konsekvenser. 37 
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 38 

 39 

 40 

Ikrafttrædelse 41 

Forslag skal træde i kraft fra det kommende valg i 2023, således at kredsformanden vælges et år før 42 

overenskomstforhandlingerne. 43 

 44 

Hovedbestyrelsens indstilling 45 

Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til kongressens vedtagelse 46 

 47 

 48 

 49 

  50 
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Vedtægtsændringer 51 

Ny tekst 52 

Fjernet tekst 53 

 54 

Nuværende formulering Forslag til ny formulering Bemærkninger 

§ 9 KREDSBESTYRELSENS SAMMENSÆTNING   
§ 9, stk. 2 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. 

§ 9, stk. 2 Regionskredsformanden vælges for en 

treårig periode ved urafstemning blandt 

kredsforeningens aktive medlemmer, medlemmer, 

jf. § 21 stk. 4, dog er jordemoderstuderende ikke 

valgbare til regionskredsformandsposten. 

 

 

 

§ 9 NYT § 9, stk. 3 Udtrykker generalforsamlingen eller 

kredsbestyrelsen ved beslutning mistillid til den 

siddende kredsformand, skal denne øjeblikkeligt 

træde tilbage og der skal foranstalte afholdelse af 

nyvalg til posten efter bestemmelserne § 21, stk. 4 

 

§ 13. LEDERKREDSEN   



  Jordemoderforeningens ordinære kongres den 16. november 2022 / side 5 
 

§ 13.  Nyt § 13, stk. 4 Lederkredsformanden vælges for 

en treårig periode ved urafstemning blandt 

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

dog er jordemoderstuderende ikke valgbare til 

regionskredsformandsposten. 

 

Nyt st. 5: Udtrykker generalforsamlingen eller 

kredsbestyrelsen ved beslutning mistillid til den 

siddende lederkredsformand, skal denne 

øjeblikkeligt træde tilbage og der skal foranstalte 

afholdelse af nyvalg til posten efter 

bestemmelserne § 21, stk. 4 

Der er reelt ikke 

nævnt regler for valg 

af 

lederkredsformanden 

i vedtægterne. 

Kutyme har dog 

været at de fulgte 

reglerne i § 9, stk. 2. 

§ 21 VALG VED URAFTEMNING   

§ 21, stk. 4 Kredsformænd vælges ved urafstemning 

på ulige årstal for 2 år efter følgende regler: 

 

§ 21, stk. 4. Kredsformænd vælges ved 

urafstemning på ulige årstal for 2 tre år efter 

følgende regler:   
NYT Stk. 3 Lederkredsbestyrelsen har til opgave inden 

for Jordemoderforeningens rammer at varetage 

ledergruppens faglige, organisatoriske og kollegiale 

interesser. 
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