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Bilag C6: Forslag fra hovedbestyrelsen om opdatering af rammer for valg og afstemninger 1 

 2 

Forslaget ordlyd 3 

Jordemoderforeningens love opdateres, så rammer for politiske valg, afstemninger og frister bliver tilpasset nutidig praksis. 4 

 5 

Forslagsstiller 6 

Hovedbestyrelsen 7 

 8 

Motivation 9 

Under det seneste valg til de politiske poster næstformand og kredsformænd blev hovedbestyrelsen opmærksom på, at 10 

Jordemoderforeningens love tager afsæt i, at valg og afstemninger anmeldes og afvikles fysisk. Lovene bør derfor tilpasses 11 

den nuværende praksis med elektroniske valg og afstemninger, hvor deadlines og processer er kortere og mere smidige.  12 

Jordemoderforeningen foreslår derfor en gennemskrivning af lovene vedr. valghandlinger og afstemninger: 13 

- Forslag om at kravet om nyvalg ved mere end 5 måneder tilbage af valgperioden ændres til hhv. 12 måneder for 14 

formand/næstformand og 6 måneder for kredsformand. Dette fordi der er sikret muligheder for konstituering, det er dyrt 15 

og krævende at afvikle et valg for en meget kort periode, og det giver en længere periode for valgte ved ikke ordinære 16 
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valg at vise resultater for medlemmerne. Det er fortsat muligt at udskrive nyvalg med en kortere valgperiode tilbage, 17 

hvis forhold taler derfor.  18 

- Forslag om at Tidsskrift for Jordemødre erstattes af ’Jordemoderforeningens medier’, så processer ikke skal afvente 19 

fysiske udgivelser  20 

- Forslag om at præcisere, at en eventuel 2. valgrunde skal gennemføres med kortest mulig frist.  21 

- Forslag om at politisk valgudvalg vælges blandt kongresdelegerede for hele kongresperioden frem for i forbindelse med 22 

det konkrete valg 23 

- Forslag om at præcisere tidspunkt og frister, herunder tidspunkt for indsendelse af kongresforslag, så det tæller 24 

baglæns fra kongressen afholdelse.  25 

- Forslag om at give mulighed for at konstituere et HB-medlem ved næstformandens forfald, og det foreslås, at der ikke 26 

foretages nyvalg ved urafstemningsvalgtes forfald i hovedbestyrelsen. 27 

- Forslag om at præcisere, at medlemmer kun stemmer om den overenskomst, de selv hører under, samt at 28 

hovedbestyrelsen har bemyndigelse til at godkende små overenskomster og aftaler, defineret som grupper der udgør 29 

mindre end 5 procent af de aktive medlemmer.  30 

- Forslag om at krav om stillere udgår.  31 

- Forslag om at præcisere afstemningsprocedure i hovedbestyrelsen, så det er tydeligt hvordan der opnås flertal ved 32 

enighed. 33 

- Forslag om at skift af hovedorganisation kræver godkendelse ved urafstemning 34 

 35 

 36 
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Vedtægtsmæssige konsekvenser 37 

De vedtægtsmæssige konsekvenser fremgår herunder.  38 

 39 

Økonomiske konsekvenser, herunder forslag til finansiering 40 

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved forslaget. 41 

 42 

Øvrige konsekvenser, fx politiske eller prioriteringsmæssige 43 

Der er ingen øvrige konsekvenser ved forslaget. 44 

 45 

Ikrafttrædelse 46 

Forslaget træder i kraft lige efter kongressen 47 

 48 

Hovedbestyrelsens indstilling 49 

Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til kongressens vedtagelse. 50 

 51 

Vedtægtsændringer 52 
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Ny tekst 53 

Fjernet tekst 54 

 55 

Nuværende formulering Forslag til ny formulering 

§ 3 MEDLEMMERS OPTAGELSE  

§ 3, stk. 5 Indmeldelse i Jordemoderforeningen skal ske skriftligt 

ved indsendelse af en indmeldelsesblanket. 

§ 3, stk. 5 Indmeldelse i Jordemoderforeningen skal ske 

skriftligt ved indsendelse af en indmeldelsesblanket. 

§ 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. 

§ 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- 
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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 jordemoderstuderende. 

Valgene sker i forhold til den lokale kredsvedtægt. 

  

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 

jordemoderstuderende. Valgene sker i forhold til den 

lokale kredsvedtægt. 

og på ny, hvis en af de således konstituerede får varigt 

forfald, dog senest efter næstfølgende, ordinære 

generalforsamling. 

Ved generalforsamlingsvalgtes varige forfald kan ny 

generalforsamlingsvalgte vælges på førstkommende 

ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. 

§ 15 Kongressen  

§ 15, stk. 4 Forslag til behandling på den ordinære kongres kan 

fremsættes af aktive medlemmer, kredsbe-sty-relserne, 

hovedbestyrelsen eller enkelte medlemmer af hovedbestyrelsen. 

Forslag skal være Jordemoderforeningens sekretariat i hænde 

senest ved normal arbejdstids ophør den 20. september i 

§ 15, stk. 4 Forslag til behandling på den ordinære 

kongres kan fremsættes af aktive medlemmer, 

kredsbestyrelserne, hovedbestyrelsen eller enkelte 

medlemmer af hovedbestyrelsen. Forslag skal være 

Jordemoderforeningens sekretariat i hænde senest ved 
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kongresåret. Hovedbestyrelsen kan senest 3 uger før 

kongressens afholdelse fremkomme med forslag til behandling 

på kongressen.  

normal arbejdstids ophør den 20. september i 

kongresåret kl. 12.00 8 uger før kongressens afholdelse. 

Hovedbestyrelsen kan senest 3 uger før kongressens 

afholdelse fremkomme med forslag til behandling på 

kongressen. 

§ 20 Urafstemning  

§ 20, stk. 2 Inden 14 dage efter en kongres, på hvilken en 

beslutning er henvist til urafstemning, iværksætter 

hovedbestyrelsen urafstemningens afholdelse. 

Såfremt flertallet af de afgivne stemmer, dog mindst 35 % af 

organisationens aktive medlemmer, stemmer imod den trufne 

beslutning, er denne bortfaldet. Resultatet bekendtgøres snarest 

muligt i tidsskriftet. 

§ 20, stk. 2 Inden 14 dage efter en kongres, på hvilken 

en beslutning er henvist til urafstemning, iværksætter 

hovedbestyrelsen urafstemningens afholdelse blandt 

aktive medlemmer. 

Såfremt flertallet af de afgivne stemmer, dog mindst 35 % 

af organisationens aktive medlemmer, stemmer imod den 

trufne beslutning, er denne bortfaldet. Resultatet 

bekendtgøres snarest muligt i tidsskriftet via 

Jordemoderforeningens medier. 

Stk. 3 En enig hovedbestyrelse kan sende et spørgsmål til 

afgørelse ved urafstemning blandt de kongresdelegerede. Den 

ved urafstemning trufne beslutning har samme status som en 

kongresbeslutning. Ved lovændringer kræves det, at 2/3 af de 

kongresdelegerede har stemt for ændringen, jf. § 32. 

Stk. 3 En enig Hovedbestyrelse kan sende et spørgsmål 

til afgørelse ved urafstemning blandt de 

kongresdelegerede. Den ved urafstemning trufne 

beslutning har samme status som en kongresbeslutning. 

Beslutningen træffes med minimum 2/3-flertal (oprundes 
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Beslutningen skal bringes til urafstemning blandt samtlige aktive 

medlemmer, hvis mindst 1/3 af de kongresdelegerede skriftligt 

over for hovedbestyrelsen forlanger det senest 3 uger efter at 

beslutningen pr. mail er gjort de kongresdelegerede bekendt.  

Inden 14 dage efter iværksætter hovedbestyrelsen 

urafstemningens afholdelse. 

Såfremt flertallet af de afgivne stemmer, dog mindst 35 % af 

organisationens aktive medlemmer, stemmer imod den trufne 

beslutning, er denne bortfaldet. Resultatet bekendtgøres snarest 

muligt i tidsskriftet. 

til et helt tal). Beslutning truffet ved urafstemning har 

samme gyldighed som en kongresbeslutning. Ved 

lovændringer kræves det, at minimum 2/3 af de 

kongresdelegerede har stemt for ændringen, jf. § 32. 

Beslutningen skal bringes til urafstemning blandt samtlige 

aktive medlemmer  En beslutning truffet blandt de 

kongresdelegerede skal bringes til urafstemning blandt 

samtlige aktive medlemmer, hvis mindst 1/3 af de 

kongresdelegerede skriftligt over for hovedbestyrelsen 

forlanger det senest 3 uger efter at beslutningen pr. mail 

er gjort de kongresdelegerede bekendt.  

Inden 14 dage efter iværksætter hovedbestyrelsen 

urafstemningens afholdelse. 

Såfremt flertallet af de afgivne stemmer, dog mindst 35 % 

af organisationens aktive medlemmer, stemmer imod den 

trufne beslutning, er denne bortfaldet. Resultatet 

bekendtgøres snarest muligt i tidsskriftet 

Jordemoderforeningens medier. 

Stk. 5 Vedtagelse eller forkastelse af det på 

afstemningstidspunktet opnåede resultat af forhandlingerne om 

Stk. 5 Vedtagelse eller forkastelse af de på 

afstemningstidspunktet opnåede resultater af de 
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fornyelse af gældende aftaler og overenskomster afgøres ved 

urafstemning blandt samtlige de aktive jordemødre på det 

pågældende forhandlingsområde. 

Såfremt flertallet af de afgivne stemmer stemmer imod 

resultatet, er dette forkastet. Er stemmedeltagelsen på mindre 

end 40 % af samtlige stemmeberettigede skal minimum 25 % af 

samtlige stemmeberettigede have stem imod, førend resultatet 

er forkastet. 

  

offentlige forhandlinger om fornyelse af gældende aftaler 

og overenskomster afgøres ved urafstemning blandt 

samtlige de aktive autoriserede jordemødre medlemmer 

af Jordemoderforeningen på det pågældende 

forhandlingsområde. 

Aftaler samt overenskomster, der dækker mindre end 5 

% af medlemsgruppen, kan tiltrædes af hovedbestyrelsen 

uden urafstemning. Hovedbestyrelsen kan beslutte at et 

forhandlingsresultat på det private område sendes til 

urafstemning. 

Såfremt flertallet af de afgivne stemmer stemmer imod 

resultatet, er dette forkastet. Er stemmedeltagelsen 

mindre end 40 % af samtlige stemmeberettigede, skal 

minimum 25 % af samtlige stemmeberettigede have 

stemt imod, førend resultatet er forkastet. 

Stk. 6 Hovedbestyrelsen kan beslutte, at Jordemoderforeningen 

indgår i – og forpligtes af – fælles urafstemninger afholdt i 

forhandlingsfællesskaber, hvor foreningen er indmeldt. 

  

Stk. 6 Hovedbestyrelsen kan beslutte, at 

Jordemoderforeningen indgår i – og forpligtes af – fælles 

urafstemninger afholdt i forhandlingsfællesskaber, hvor 

foreningen er indmeldt.  
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Hovedbestyrelse kan med minimum 2/3-flertal (oprundes 

til et helt tal) beslutte, at Jordemoderforeningen kan 

træffe aftale med andre organisationer om at indgå i et 

forpligtende forhandlingsfællesskab. I disse tilfælde følger 

Jordemoderforeningen de til enhver tid for fællesskabet 

aftalte forhandlingsregler. 

§ 20  NYT stk. 7 

Urafstemning sker ved, at de stemmeberettigede 

medlemmer afgiver deres stemme skriftligt. Afviklingen 

og opgørelsen af afstemningen sker under tilsyn af et 

valgudvalg bestående af to kongresdelegerede valgt ifm. 

kongressen samt kritisk revisor. 

§ 21, stk. 1 Valg ved urafstemning  

§ 21, stk. 1 Foreningens formand vælges ved urafstemning på 

ulige årstal for 4 år efter følgende regler:  

I det år, hvor formandsvalget skal finde sted, indkalder 

hovedbestyrelsen i Tidsskrift for Jordemødre forslag til formand.  

Valgbare til formandsposten er samtlige aktive autoriserede 

medlemmer af Jordemoderforeningen.  

§ 21, stk. 1 Foreningens formand vælges ved 

urafstemning på ulige årstal for 4 år efter følgende regler, 

idet genvalg kan finde sted: 

I det år, hvor formandsvalget skal finde sted, indkalder 

hovedbestyrelsen i Tidsskrift for Jordemødre via 

Jordemoderforeningens medier forslag til formand.  
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Forslag til formand skal være skriftlige og være underskrevet af 

mindst 25 aktive autoriserede medlemmer af 

Jordemoderforeningen som stillere samt indeholde kandidatens 

skriftlige accept og skal være Jordemoderforeningens 

sekretariat i hænde ved normal arbejdstids ophør den 5. april. 

Hovedbestyrelsen udsender herefter senest den 30. april 

stemmeseddel til samtlige stemmeberettigede medlemmer.  

Stemmeafgivning betegnes ved "X" ud for vedkommende 

kandidats navn, og stemmesedlen indsendes til 

Jordemoderforeningens sekretariat, så den er sekretariatet i 

hænde ved normal arbejdstids ophør den 20. maj. 

Hovedbestyrelsen udpeger et valgudvalg bestående af 3 

hovedbestyrelsesmedlemmer. Jordemoderforeningens kritiske 

revisor og valgudvalget optæller stemmerne inden den 25. maj 

og overbringer valgresultatet samt stemmematerialet til 

hovedbestyrelsen, der offentliggør resultatet hurtigst muligt.  

 

Den kandidat, der opnår flest stemmer, er valgt. Er der til valget 

opstillet mere end to kandidater, og opnår ingen af kandidaterne 

mere end halvdelen af de afgivne stemmer, gennemføres en 

Valgbare til formandsposten er samtlige aktive 

autoriserede medlemmer af Jordemoderforeningen.  

Forslag til formand skal være skriftlige og være 

underskrevet af mindst 25 aktive autoriserede 

medlemmer af Jordemoderforeningen som stillere samt 

skal indeholde kandidatens skriftlige accept og skal være 

Jordemoderforeningens sekretariat i hænde kl. 12.00 den 

5. april. Hovedbestyrelsen udsender herefter senest den 

30. april afstemningsmateriale til samtlige 

stemmeberettigede medlemmer. 

Stemmeafgivning betegnes ved "X" ud for vedkommende 

kandidats navn, og stemmesedlen indsendes til 

Jordemoderforeningens sekretariat, så den er 

sekretariatet i hænde ved normal arbejdstids ophør den 

20. maj. Hovedbestyrelsen udpeger et valgudvalg 

bestående af 3 hovedbestyrelsesmedlemmer. 

Jordemoderforeningens kritiske revisor og valgudvalget 

optæller stemmerne inden den 25. maj og overbringer 

valgresultatet samt stemmematerialet til 

hovedbestyrelsen, der offentliggør resultatet hurtigst 
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fornyet urafstemning med deltagelse af de to kandidater, der i 

første runde opnåede flest stemmer.  

Ved stemmelighed afholdes fornyet urafstemning.  

Såfremt der kun er 1 kandidat til formandsposten, er 

vedkommende valgt uden afholdelse af urafstemning.  

Den nyvalgte formand tiltræder 1. juni.  

Genvalg kan finde sted.  

muligt.  

Valget sker ved, at de stemmeberettigede medlemmer 

afgiver deres stemme skriftligt. Stemmen skal være 

Jordemoderforeningens sekretariat i hænde senest den 

25. maj kl. 16.  

Den kandidat, der opnår flest stemmer, er valgt. Er der til 

valget opstillet mere end to kandidater, og opnår ingen af 

kandidaterne mere end halvdelen af de afgivne stemmer, 

gennemføres en fornyet urafstemning alene med 

deltagelse af de to kandidater, der i første runde opnåede 

flest stemmer. 

Ved stemmelighed afholdes fornyet urafstemning. 

Ved omvalg jf. ovenstående eller ved stemmelighed 

afholdes fornyet urafstemning med kortest mulig frist for 

afstemning. 

Såfremt der kun er 1 kandidat til formandsposten, er 

vedkommende valgt uden afholdelse af urafstemning. 

Den nyvalgte formand tiltræder den 1. juni. 

Stk. 2 Foreningens næstformand vælges ved urafstemning for 4 

år efter reglerne i § 21, stk. 1. Valg til næstformandsposten 

Stk. 2 Foreningens næstformand vælges ved 

urafstemning for 4 år efter reglerne i § 21, stk. 1, og 
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foretages forskudt af valg til formandsposten, således at 

næstformanden vælges, når formanden har fungeret i halvdelen 

af sin valgperiode.  

genvalg kan finde sted. Valg til næstformandsposten 

foretages forskudt af valg til formandsposten, således at 

næstformanden vælges, når formanden har fungeret i 

halvdelen af sin ordinære valgperiode.  

Stk. 3 De to urafstemningsvalgte medlemmer af 

hovedbestyrelsen vælges ved urafstemning for 2 år efter 

tidsfristerne i § 21, stk. 1. Valg til de to poster sker i ulige år.  

Stk. 3 De to urafstemningsvalgte medlemmer af 

hovedbestyrelsen vælges ved urafstemning for 2 år efter 

tidsfristerne i § 21, stk. 1. Valg til de to poster sker i ulige 

år.  

De urafstemningsvalgte vælges ved simpelt flertal, og der 

er ikke krav om stillere. 

Stk. 4 Kredsformænd vælges ved urafstemning på ulige årstal 

for 2 år efter følgende regler:  

I det år, hvor kredsformandsvalget skal finde sted, indkaldes i 

Tidsskrift for Jordemødre forslag til formænd for kredsene. 

Forslag til formænd for de respektive kred-se skal være 

Jordemoderforeningens sekretariat i hænde ved normal 

arbejdstids ophør den 5. april. Jordemoderforeningens 

sekretariat udsender herefter senest den 30. april stemmesedler 

til samtlige stemmeberettigede medlemmer i de respektive 

kredse.  

Stk. 4 Kredsformænd vælges ved urafstemning blandt 

kredsens stemmeberettigede medlemmer på ulige årstal 

for 2 år og i øvrigt efter valgprocessen som beskrevet for 

formandsvalg i stk. 1.  

efter følgende regler:  

I det år, hvor kredsformandsvalget skal finde sted, 

indkaldes i Tidsskrift for Jordemødre forslag til formænd 

for kredsene. Forslag til formænd for de respektive 

kred-se skal være Jordemoderforeningens sekretariat i 

hænde ved normal arbejdstids ophør den 5. april. 
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Stemmeafgivning betegnes ved "X" ud for vedkommende 

kandidats navn, og stemmesedlen indsendes til 

Jordemoderforeningens sekretariat, så den er sekretariatet i 

hænde ved normal arbejdstids ophør den 20. maj.  

Jordemoderforeningens sekretariat og den på kongressen 

valgte kritiske revisor optæller stemmerne og overbringer 

valgresultaterne til de respektive kredse, ligesom resultaterne 

offentliggøres i Tidsskrift for Jordemødre.  

Den kandidat i den enkelte kreds, der opnår flest stemmer, er 

valgt. Er der til valget opstillet mere end to kandidater, og opnår 

ingen af kandidaterne mere end halvdelen af de afgivne 

stemmer, gennemføres en fornyet urafstemning med deltagelse 

af de to kandidater, der i første runde opnåede flest stemmer.  

Ved stemmelighed afholdes fornyet urafstemning.  

Såfremt der kun er 1 kandidat til kredsformandsposten, er 

vedkommende valgt uden afholdelse af urafstemning.  

Den nyvalgte kredsformand tiltræder 1. juni.  

Genvalg kan finde sted.  

Jordemoderforeningens sekretariat udsender herefter 

senest den 30. april stemmesedler til samtlige 

stemmeberettigede medlemmer i de respektive kredse.  

Stemmeafgivning betegnes ved "X" ud for vedkommende 

kandidats navn, og stemmesedlen indsendes til 

Jordemoderforeningens sekretariat, så den er 

sekretariatet i hænde ved normal arbejdstids ophør den 

20. maj.  

Jordemoderforeningens sekretariat og den på 

kongressen valgte kritiske revisor optæller stemmerne og 

overbringer valgresultaterne til de respektive kredse, 

ligesom resultaterne offentliggøres i Tidsskrift for 

Jordemødre.  

Den kandidat i den enkelte kreds, der opnår flest 

stemmer, er valgt. Er der til valget opstillet mere end to 

kandidater, og opnår ingen af kandidaterne mere end 

halvdelen af de afgivne stemmer, gennemføres en 

fornyet urafstemning med deltagelse af de to kandidater, 

der i første runde opnåede flest stemmer.  

Ved stemmelighed afholdes fornyet urafstemning.  
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Såfremt der kun er 1 kandidat til kredsformandsposten, er 

vedkommende valgt uden afholdelse af urafstemning.  

Den nyvalgte kredsformand tiltræder 1. juni.  

Genvalg kan finde sted. 

Stk. 5 Fratræder formanden, næstformanden eller en af to 

urafstemningsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer inden 

valgperioden er udløbet, og der er mere end 5 måneder tilbage 

af denne, foranstalter hovedbestyrelsen afholdelse af nyvalg 

hurtigst muligt, dog således at samtlige aktive medlemmer pr. 

mail eller ved orientering i Tidsskrift for Jordemødre er gjort 

bekendt med valgets afholdelse, opstillingsfrist og 

afstemningsperiode.  

Hovedbestyrelsen skal foranstalte afholdelse af nyvalg hurtigst 

muligt, hvis formanden er fratrådt som følge af et 

mistillidsvotum, jf. § 19, stk. 4.  

Forslag til kandidater skal være skriftlige og være underskrevet 

af mindst 25 aktive autoriserede medlemmer af 

Jordemoderforeningen som stillere samt indeholde kandidatens 

skriftlige accept og skal være Jordemoderforeningens 

sekretariat i hænde inden normal arbejdstids ophør den 14. dag 

Stk. 5 Fratræder formanden eller næstformanden eller en 

af to urafstemningsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer 

inden valgperioden er udløbet, og der er mere end 12 

måneder tilbage af denne, foranstalter hovedbestyrelsen 

afholdelse af nyvalg hurtigst muligt, dog således at 

samtlige aktive medlemmer i Tidsskrift for Jordemødre 

via Jordemoderforeningens medier er gjort bekendt med 

valgets afholdelse, opstillingsfrist og afstemningsperiode.  
Ved mindre end 12 måneder tilbage af valgperioden kan 

hovedbestyrelsen foranstalte nyvalg.  

Ved næstformandens fratræden er der mulighed for at 

konstituere et hovedbestyrelsesmedlem som 

næstformand indtil, nyvalg har fundet sted. 

Hovedbestyrelsen skal foranstalte afholdelse af nyvalg 

hurtigst muligt, hvis formanden er fratrådt som følge af et 

mistillidsvotum, jf. § 19, stk. 4.  
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efter valgets bekendtgørelse. Jordemoderforeningens 

sekretariat udsender herefter inden en uge efter 

anmeldelsesfristens udløb stemmesedler til samtlige 

stemmeberettigede medlemmer.  

Stemmesedlen skal være Jordemoderforeningens sekretariat i 

hænde inden normal arbejdstids ophør den 14. dag efter 

udsendelsesdatoen. I øvrigt gælder principperne i § 21 stk. 1, 

afsnit 5.-8. for afstemningen.  

Fratræder formanden inden valgperioden er udløbet overtager 

næstformanden formandens opgaver indtil nyvalg har fundet 

sted.  

  

 

Forslag til kandidater til formandsposten eller 

næstformandsposten skal være skriftlige og være 

underskrevet af mindst 25 aktive autoriserede 

medlemmer af Jordemoderforeningen som stillere samt 

skal indeholde kandidatens skriftlige accept og skal være 

Jordemoderforeningens sekretariat i hænde kl. 16.00 den 

14. dag efter valgets bekendtgørelse.  

Jordemoderforeningens sekretariat udsender herefter 

inden en uge efter anmeldelsesfristens udløb 

stemmesedler til samtlige stemmeberettigede 

medlemmer.  

Stemmesedlen skal være Jordemoderforeningens 

sekretariat i hænde inden normal arbejdstids ophør den 

14. dag efter udsendelsesdatoen. I øvrigt gælder 

principperne i § 21 stk. 1, afsnit 5.-8. for afstemningen.  

Herefter følges valgprocessen beskrevet i § 21, stk. 1, 

dog således at intervallet mellem datoerne tilpasses i 

forhold til fristen for modtagelse af forslag til kandidater. 
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Den nyvalgte formand/næstformand tiltræder umiddelbart 

efter udløb af afstemningsfristen og valgudvalgets 

optælling af stemmer, jf. § 21, stk. 1. 

Fratræder formanden inden valgperioden er udløbet 

overtager næstformanden formandens opgaver, indtil 

nyvalg har fundet sted.  

Fratræder en urafstemningsvalgt bortfalder pladsen i 

hovedbestyrelsen frem til næste ordinære valg, jf. § 21, 

stk. 3. 

Stk. 6 Fratræder en kredsformand inden valgperioden er 

udløbet, og der er mere end 5 måneder tilbage af denne, 

foranstalter hovedbestyrelsen afholdelse af nyvalg hurtigst 

muligt, dog således at samtlige aktive medlemmer i den 

pågældende kreds pr. mail eller ved orientering i Tidsskrift for 

Jordemødre er gjort bekendt med valgets afholdelse, 

opstillingsfrist og afstemningsperiode. 

Forslag til kandidater skal være Jordemoderforeningens 

sekretariat i hænde inden normal arbejdstids ophør den 14. dag 

efter valgets bekendtgørelse. Jordemoderforeningens 

sekretariat udsender herefter inden en uge efter 

Stk. 6 Fratræder en kredsformand inden valgperioden er 

udløbet, og der er mere end 5 6 måneder tilbage af 

denne, foranstalter hovedbestyrelsen afholdelse af 

nyvalg hurtigst muligt, dog således at samtlige aktive 

medlemmer i den pågældende kreds pr. mail eller ved 

orientering i Tidsskrift for Jordemødre ved orientering via 

Jordemoderforeningens medier er gjort bekendt med 

valgets afholdelse, opstillingsfrist og afstemningsperiode. 

Ved mindre end 6 måneder tilbage af valgperioden kan 

hovedbestyrelsen foranstalte nyvalg. 
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anmeldelsesfristens udløb stemmesedler til samtlige kredsens 

stemmeberettigede medlemmer. 

Stemmesedlen skal være Jordemoderforeningens sekretariat i 

hænde inden normal arbejdstids ophør den 14. dag efter 

udsendelsesdatoen. I øvrigt gælder principperne i § 21 stk. 4, 

afsnit 3.-7. for afstemningen. 

Fratræder kredsformanden inden valgperioden er udløbet 

overtager kredsnæstformanden formandens opgaver indtil 

nyvalg har fundet sted. 

Forslag til kandidater skal være Jordemoderforeningens 

sekretariat i hænde inden normal arbejdstids ophør den 

14. dag efter valgets bekendtgørelse. 

Jordemoderforeningens sekretariat udsender herefter 

inden en uge efter anmeldelsesfristens udløb 

stemmemateriale til samtlige kredsens 

stemmeberettigede medlemmer. 

Stemmesedlen skal være Jordemoderforeningens 

sekretariat i hænde inden normal arbejdstids ophør den 

14. dag efter udsendelsesdatoen.  

I øvrigt gælder principperne i § 21 stk. 1 vedr. omvalg. 

Fratræder kredsformanden inden valgperioden er udløbet 

overtager kredsnæstformanden formandens opgaver 

indtil nyvalg har fundet sted. 
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