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Bilag C7: Forslag fra hovedbestyrelsen om øvrige vedtægtsændringer  1 

 2 

Forslagets ordlyd 3 

Jordemoderforeningens love tilrettes, så de tager højde for konsekvenser af øvrige beslutninger og / eller stemmer overens 4 

med gældende sprogbrug og praksis. 5 

 6 

Forslagsstiller 7 

Hovedbestyrelsen 8 

 9 

Motivation 10 

Vedtægterne skal løbende tilpasses, så de matcher virkeligheden og den gældende praksis. Forslaget samler en række 11 

vedtægtsændringer, der primært handler om konsekvensrettelser af andre beslutninger samt tilpasninger til praksis. Fælles for 12 

forslagene er, at hovedbestyrelsen vurderer, at de ikke har indholdsmæssig substans, men alene er af praktisk eller sproglig 13 

betydning. Forslagene motiveres samlet på kongressen, men vi stemmer om de enkelte emner for sig.  14 

 15 

Det drejer sig blandt andet om følgende forslag til ændringer: 16 

- Forslag om at opdatere paragraffer vedr. medlemskab og kontingent, så kontingenttyper fremover fremgår af en 17 

selvstændig kongresbeslutning, der vedtages som en del af budgettet frem for i lovene (fremgår af bilag D1) Der er 18 

Indholdsmæssigt ikke ændret i medlems- og kontingenttyper, men der er af praktiske årsager behov for at holde 19 

spørgsmål om kontingent og satser ude af vedtægterne. 20 
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- Forslag om en ny paragraf, der sikrer medlemmernes interessevaretagelse vedr. ophavsret. Dette er formalia som 21 

konsekvens af skift til ny hovedorganisation, Akademikerne, så denne kan varetage medlemmernes ophavsretslige 22 

interesser på Jordemoderforeningens vegne.  23 

- Forslag om at give et vedtægtsmæssigt grundlag for de nye fagklubber, der er etableret i Jordemoderforeningen 24 

(aktuelt Fagklub for privatpraktiserende og Fagklub for privatansatte) i forlængelse af beslutningen om etablering af 25 

Faglige selskaber i 2018. Fagklubberne er indholdsmæssigt indenfor samme juridiske ramme men med et andet navn, 26 

da det har mere karakter af en klub end et selskab. Vedtægterne skal derfor justeres sprogligt, så de stemmer overnes 27 

med en praksis med både faglige selskaber og fagklubber side om side i vedtægterne.  28 

- Forslag om at omdøbe Jordemoderforeningens love til ’Jordemoderforeningens vedtægter’, da den formulering 29 

anvendes i daglig tale, og det både praktisk og juridisk har samme betydning.  30 

- Forslag om at konsekvensrettelse vedtægterne ved brug af kredsene, så det fremgår tydeligt, hvornår der er tale om 31 

’regionskreds’ og hvornår der er tale om hhv. lederkreds og kreds for studerende.  32 

 33 

Vedtægtsmæssige konsekvenser 34 

De vedtægtsmæssige konsekvenser fremgår nedenfor.  35 

 36 

Økonomiske konsekvenser, herunder forslag til finansiering 37 

Der er ingen økonomiske konsekvenser 38 

 39 

Øvrige konsekvenser, fx politiske eller prioriteringsmæssige 40 
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Der er ingen øvrige konsekvenser 41 

 42 

Ikrafttrædelse 43 

Forslaget træder i kraft lige efter kongressen. 44 

 45 

Hovedbestyrelsens indstilling 46 

Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til kongressens vedtagelse 47 

 48 

 49 

Vedtægtsændringer vedr. medlemskab og kontingent 50 

Ny tekst 51 

Fjernet tekst 52 

 53 

Nuværende formulering Forslag til ny formulering 
§ 3. MEDLEMMERNES OPTAGELSE  
Stk. 3. Et medlem, der går direkte fra en medlemsstatus som 

studerende til en ikke aktiv arbejdsperiode, for eksempel på 

grund af barsel eller anden orlov, kan lade sig registrere som 

medlem på dimittentsats. En sådan status kan maksimalt 

vare et år efter afsluttet uddannelse. Sådanne medlemmer 

Stk. 3. Et medlem, der går direkte fra en medlemsstatus som 

studerende til en ikke aktiv arbejdsperiode, for eksempel på 

grund af barsel eller anden orlov, kan lade sig registrere som 

medlem på dimittentsats. En sådan status kan maksimalt 

vare et år efter afsluttet uddannelse. Sådanne medlemmer 
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betaler 1/2 af det til enhver tid gældende kontingent for 

aktive autoriserede medlemmer. 

betaler 1/2 af det til enhver tid gældende kontingent for 

aktive autoriserede medlemmer. 

Stk. 4. Medlemmer, der er arbejdsløse, på barselsorlov uden 

løn, ansat i få vagter, på videregående uddannelse uden 

løn, eller er organiseret i anden overenskomstbærende 

fagforening kan søge om at få nedsat kontingent. 

Kongressen fastsætter kontingentets størrelse for forskellige 

grupper.  

Stk. 4. Medlemmer, der er arbejdsløse, på barselsorlov uden 

løn, ansat i få vagter, på videregående uddannelse uden 

løn, eller er organiseret i anden overenskomstbærende 

fagforening kan søge om at få nedsat kontingent. 

Kongressen fastsætter kontingentets størrelse for forskellige 

grupper.  

Stk. 5. Indmeldelse i Jordemoderforeningen skal ske skriftligt 

ved indsendelse af en indmeldelsesblanket. 
Stk. 5. Stk. 3. Indmeldelse i Jordemoderforeningen skal ske 

skriftligt. 

Stk. 6. Indmeldelse kan dog ikke finde sted, så længe der 

består en konflikt mellem Jordemoderforeningen og en 

arbejdsgiver, inden for hvis område den pågældende 

jordemoder er beskæftiget. 

Stk. 6. Stk. 4. Indmeldelse kan dog ikke finde sted, så længe 

der består en konflikt mellem Jordemoderforeningen og en 

arbejdsgiver, inden for hvis område den pågældende 

jordemoder er beskæftiget. 

§ 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 kalenderår. Kongressen fastsætter på grundlag af 

indstilling fra hovedbestyrelsen kontingentets størrelse, samt 

nedsat kontingent for udvalgte grupper. Følgende 

kontingenter findes: 
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• aktive medlemmer 

• aktive medlemmer på nedsat kontingent 

• passive medlemmer 

• jordemoderstuderende 

Stk. 3. Ved indmeldelse beregnes kontingentet fra 

begyndelsen af det kvartal, der følger umiddelbart efter 

indmeldelsen med mulighed for aktivt at tilvælge kontingent 

med tilbagevirkende kraft fra forrige kvartal. Ved overgang 

fra aktivt til passivt medlemskab sker kontingentændringen 

fra første kvartal efter ændringen af medlemskabet.  

Stk. 3. Ved indmeldelse beregnes kontingentet fra 

begyndelsen af det kvartal, der følger umiddelbart efter 

indmeldelsen med mulighed for aktivt at tilvælge kontingent 

med tilbagevirkende kraft fra forrige kvartal. Ved overgang 

fra aktivt til passivt medlemskab eller nedsat kontingent sker 

kontingentændringen fra første kvartal efter ændringen af 

medlemskabet. Hovedbestyrelsen fastlægger 

retningslinjerne for ændring af kontingent. 
Stk. 4. Jordemoderforeningens formandskab kan, hvis det 

tiltrædes af den pågældende kredsformand, tilstå 

kontingentfrihed eller kontingentnedsættelse, når særlige 

forhold taler derfor. 

Stk. 4. Jordemoderforeningens formandskab kan, hvis det 

tiltrædes af den pågældende kredsformand, tilstå 

kontingentfrihed eller kontingentnedsættelse, når særlige 

forhold taler derfor. 
Stk. 5. I en konfliktsituation er hovedbestyrelsen bemyndiget 

til at udskrive ekstra kontingent, evt. optage lån, såfremt 

midlerne anses for utilstrækkelige. Ekstra kontingent kan 

Stk. 5. I en konfliktsituation er hovedbestyrelsen bemyndiget 

til at udskrive ekstra kontingent, evt. optage lån, såfremt 

midlerne anses for utilstrækkelige. Ekstra kontingent kan 
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opkræves, så længe konflikten varer, og indtil evt. gæld er 

betalt. 
opkræves, så længe konflikten varer, og indtil evt. gæld er 

betalt.  
 54 

 55 

  56 
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Vedtægtsændringer vedr. immaterielle rettigheder 57 

Ny tekst 58 

Fjernet tekst 59 

 60 

Nuværende formulering Forslag til ny formulering 
§ 4 Rettigheder og pligter  
 Nyt stk. 6 Medlemmerne overdrager en ikke-eksklusiv ret til 

Jordemoderforeningen til kollektiv forvaltning af ophavsret i 

Copydan og andre kollektive forvaltningsorganer. 

Jordemoderforeningen kan videregive mandatet til de 

relevante forvaltningsorganer eventuelt via relevant 

hovedorganisation. 

 61 

 62 

  63 
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Vedtægtsændringer vedr. etablering af fagklubber 64 

Ny tekst 65 

Fjernet tekst 66 

 67 

Nuværende formuelring Forslag til ny formulering 
§ 25. FAGLIGE SELSKABER  § 25. FAGLIGE SELSKABER OG FAGKLUBBER 
§ 25. Stk. 1. I tilknytning til Jordemoderforeningen kan der 

etableres landsdækkende faglige selskaber. Godkendelsen 

skal ske i hovedbestyrelsen.  

  

Stk. 2. Medlemmer af faglige selskaber skal være aktive 

autoriserede medlemmer af Jordemoderforeningen. Andre 

personer kan optages i det faglige selskab efter konkret 

godkendelse i hovedbestyrelsen.  

  

Stk. 3. Faglige selskaber er underlagt foreningens love.  

  

Stk. 4. Der skal indgås en årlig samarbejdsaftale mellem det 

faglige selskab og hovedbestyrelsen.   

  

§ 25, stk. 1. I tilknytning til Jordemoderforeningen kan der 

etableres landsdækkende faglige selskaber. Godkendelsen 

skal ske i hovedbestyrelsen.  

  

Stk. 2. Medlemmer af faglige selskaber skal være aktive 

autoriserede medlemmer af Jordemoderforeningen. Andre 

personer kan optages i det faglige selskaber efter konkret 

godkendelse i hovedbestyrelsen.  

  

Stk. 3. Faglige selskaber er underlagt foreningens love.  

  

Stk. 4. Der skal indgås en årlig samarbejdsaftale mellem det 

faglige selskab og hovedbestyrelsen.   
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  NYT Stk. 5 I tilknytning til Jordemoderforeningen kan der 

etableres landsdækkende faglige klubber kaldet fagklubber. 

Godkendelsen skal ske i hovedbestyrelsen.  

 NYT Stk. 6 Som medlemmer af fagklubber kan optages 

aktive autoriserede medlemmer af Jordemoderforeningen, 

som har hovedbeskæftigelse på fagklubbens område.   
 68 

 69 

Vedtægtsændringer fra love til vedtægter 70 

Ny tekst 71 

Fjernet tekst 72 

 73 

Nuværende formulering Forslag til ny formulering 
Love for Jordemoderforeningen Jordemoderforeningens vedtægter 

§ 4. RETTIGHEDER OG PLIGTER  

§ 4, stk. 1. Aktive autoriserede medlemmer er valgbare og 

aktive medlemmer har stemmeret til organisationens 

tillidsposter efter de i Jordemoderforeningens love og 

vedtægter indeholdte regler.  

§ 4, stk. 1. Aktive autoriserede medlemmer er valgbare og 

aktive medlemmer har stemmeret til organisationens 

tillidsposter efter de i Jordemoderforeningens love og 

vedtægter indeholdte regler.  

§ 6. UDELUKKELSE   
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§ 6, Stk. 2. Et medlem, der overtræder 

Jordemoderforeningens love eller kollegiale vedtagelser, kan 

af hovedbestyrelsen udelukkes af Jordemoderforeningen. 

§ 6, Stk. 2. Et medlem, der overtræder 

Jordemoderforeningens love vedtægter eller kollegiale 

vedtagelser, kan af hovedbestyrelsen udelukkes af 

Jordemoderforeningen. 

§ 8 Kredse  
§ 8, Stk. 9. Standardvedtægten kan erstattes af en 

generalforsamlingsvedtaget kredsvedtægt, der ikke må stride 

mod nogen bestemmelse i Jordemoderforeningens love og 

vedtægter. Kredsvedtægten og ændringer heri skal 

godkendes af hovedbestyrelsen. 

§ 8, Stk. 9. Standardvedtægten kan erstattes af en 

generalforsamlingsvedtaget kredsvedtægt, der ikke må stride 

mod nogen bestemmelse i Jordemoderforeningens love og 

vedtægter. Kredsvedtægten og ændringer heri skal 

godkendes af hovedbestyrelsen. 

§ 15 Kongressen  
§ 15. Stk. 9. Kongressen er beslutningsdygtig, når mindst 

2/3 af de kongresdelegerede er til stede. 

Afgørelser på kongressen træffes ved simpel stemmeflerhed, 

medmindre andet særskilt er bestemt i nærværende love. 

Afstemning skal ske skriftligt, når mindst 10 

kongresdelegerede eller dirigenten forlanger det. 

§ 15. Stk. 9. Kongressen er beslutningsdygtig, når mindst 

2/3 af de kongresdelegerede er til stede. 

Afgørelser på kongressen træffes ved simpel stemmeflerhed, 

medmindre andet særskilt er bestemt i nærværende love 

vedtægter. Afstemning skal ske skriftligt, når mindst 10 

kongresdelegerede eller dirigenten forlanger det. 

§ 18. HOVEDBESTYRELSENS OPGAVER  
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§ 18. Stk. 1. Hovedbestyrelsen, som leder 

Jordemoderforeningen i overensstemmelse med lovene og 

de af kongressen trufne beslutninger, har i denne forbindelse 

den fulde bemyndigelse til at handle på 

Jordemoderforeningens vegne. 

§ 18. Stk. 1. Hovedbestyrelsen, som leder 

Jordemoderforeningen i overensstemmelse med lovene 

vedtægterne og de af kongressen trufne beslutninger, har i 

denne forbindelse den fulde bemyndigelse til at handle på 

Jordemoderforeningens vegne. 

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. Ved lovændringer 

vedtægtsændringer kræves det, at 2/3 af de 

kongresdelegerede har stemt for ændringen, jf. § 32. 

§ 25. FAGLIGE SELSKABER  
§ 25. Stk. 3. Faglige selskaber er underlagt foreningens 

love. 

§ 25. Stk. 3. Faglige selskaber er underlagt foreningens love 

vedtægter. 

§ 31. LOVENES FORTOLKNING   

§ 31. Stk. 1. Uoverensstemmelser vedrørende fortolkning af 

disse love afgøres af hovedbestyrelsen ved simpel 

stemmeflerhed, dog skal afgørelsen af den foreliggende 

fortolkningstvivl henlægges til kongressen, såfremt blot ét 

hovedbestyrelsesmedlem fremsætter ønske herom. 

§ 31. Stk. 1. Uoverensstemmelser vedrørende fortolkning af 

disse love vedtægter afgøres af hovedbestyrelsen ved 

simpel stemmeflerhed, dog skal afgørelsen af den 

foreliggende fortolkningstvivl henlægges til kongressen, 

såfremt blot ét hovedbestyrelsesmedlem fremsætter ønske 
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I så tilfælde skal hovedbestyrelsens afgørelse dog fortsat 

have gyldighed, indtil den måtte blive ændret af kongressen. 

herom. 

I så tilfælde skal hovedbestyrelsens afgørelse dog fortsat 

have gyldighed, indtil den måtte blive ændret af kongressen. 

§ 32. LOVENES ÆNDRING   
§ 32. Stk. 1. Ændring af disse love kan kun vedtages på en 

kongres efter behørigt fremsat forslag, og kun såfremt 2/3 af 

de fremmødte delegerede stemmer for ændringen. 

§ 32. Stk. 1. Ændring af disse love vedtægter kan kun 

vedtages på en kongres efter behørigt fremsat forslag, og 

kun såfremt 2/3 af de fremmødte delegerede stemmer for 

ændringen. 

 74 

 75 

Vedtægtsændringer vedr. øvrige konsekvensrettelser 76 

Ny tekst 77 

Fjernet tekst 78 

 79 

Nuværende formulering Forslag til ny formulering 

§ 9. Kredsbestyrelsens sammensætning § 9. Regionskredsbestyrelsens sammensætning 

§ 10. Kredsbestyrelsens opgaver § 10. Regionskredsbestyrelsens opgaver 

§ 10. Stk. 3. Klager over kredsbestyrelsens afgørelser 

kan indbringes for hovedbestyrelsen. 

§ 10. Stk. 2. Lederkredsbestyrelsen har til opgave inden for 

Jordemoderforeningens rammer at varetage ledergruppens 

faglige, organisatoriske og kollegiale interesser. [Flyttes til § 13] 
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Stk. 3  Stk. 2. Klager over regionskredsbestyrelsens afgørelser 

kan indbringes for hovedbestyrelsen. 

§ 11. Kredsbestyrelsens forretningsorden § 11. Regions- og lederKredsbestyrelsens forretningsorden 
§ 12. Kredsgeneralforsamling § 12. Regionskreds- og lederkredsgeneralforsamling 
§ 13 Lederkredsen § 13 Lederkredsbestyrelsens sammensætning og opgaver 
§ 13  
 

§ 13, NYT Stk. 3 Lederkredsbestyrelsen har til opgave inden for 

Jordemoderforeningens rammer at varetage ledergruppens 

faglige, organisatoriske og kollegiale interesser. 

 80 


