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Bilag E: Forslag fra hovedbestyrelsen om at statsautoriseret revisor 1 

vælges administrativt 2 

 3 

Forslaget ordlyd 4 

Jordemoderforeningens love ændres, så statsautoriseret revisor for Jordemoderforeningen 5 

fremover vælges af formandskabet på indstilling fra direktøren.  6 

 7 

Forslagsstiller 8 

Hovedbestyrelsen 9 

 10 

Motivation 11 

Foreningens eksterne revisor er sparringspartner, rådgiver og kritiker i den daglige drift og 12 

en garant for sikker økonomisk ledelse af foreningen. Derfor bør denne rolle formelt 13 

udpeges af formandskabet på indstilling fra direktøren, der har samarbejdet med revisor i 14 

det daglige - på linje med andre rådgivere som advokat og bank, der heller ikke vælges 15 

politisk. I modsætning til kritisk revisor, der i højere grad spiller en politisk rolle og derfor 16 

mere naturligt bør vælges på kongressen – en praksis der følges i mange andre 17 

organisationer. 18 

Det er vigtigt, at der er et godt samspil mellem direktør og revisor, ligesom det er vigtigt fra 19 

tid til anden at sætte opgaven i udbud, fx hver 5 år, med henblik på løbende at få nye 20 

briller på varetagelse af foreningens økonomi.  21 

 22 

Vedtægtsmæssige konsekvenser 23 

De vedtægtsmæssige konsekvenser af forslaget fremgår nedenfor.  24 

 25 

Økonomiske konsekvenser, herunder forslag til finansiering 26 

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser. 27 

 28 

Øvrige konsekvenser, fx politiske eller prioriteringsmæssige 29 

Forslaget har ingen øvrige konsekvenser 30 
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 31 

Ikrafttrædelse 32 

Forslaget straks-implementeres, hvilket betyder at der allerede fra denne kongres ikke 33 

vælges en statsautoriseret kritisk revisor. I tilfælde af at forslaget falder, indstiller 34 

hovedbestyrelsen til, at Jordemoderforeningens nuværende revisor, Albjerg Revision, 35 

vælges som statsautoriseret revisor. 36 

 37 

Hovedbestyrelsens indstilling 38 

Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til kongressens vedtagelse 39 

 40 

Vedtægtsændringer 41 

Ny tekst 42 

Fjernet tekst  43 

Nuværende formulering Forslag til ny formulering 
§ 15. KONGRESSEN  
§ 15, stk. 10. Dagsorden for den ordinære 

kongres skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Godkendelse af kongressens 

forretningsorden. 

3. Valg af 2 referenter. 

4. Valg af stemmetællere. 

5. Aflæggelse af hovedbestyrelsens 

beretning. 

6. Forelæggelse og godkendelse af 

regnskab. 
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7. Indkomne forslag og fremtidigt virke. 

8. Forelæggelse og godkendelse af 

budget, herunder kontingent. 

9. Valg af statsautoriseret revisor. 

§ 15, stk. 10. Dagsorden for den ordinære 

kongres skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Godkendelse af kongressens 

forretningsorden. 

3. Valg af 2 referenter. 

4. Valg af stemmetællere. 

5. Aflæggelse af hovedbestyrelsens 

beretning. 

6. Forelæggelse og godkendelse af 

regnskab. 
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7. Indkomne forslag og fremtidigt virke. 

8. Forelæggelse og godkendelse af 

budget, herunder kontingent. 

9. Valg af statsautoriseret revisor. 
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10. Valg af kritisk revisor. 

11. Eventuelt. 

10 9. Valg af kritisk revisor. 

11. 10. Eventuelt. 

§ 29 REGNSKAB OG REVISION  
§ 29, stk. 2. Ved hvert regnskabsårs 

slutning opstilles driftsregnskab og status 

revideret af et af kongressen valgt 

statsautoriseret revisionsfirma. Regnskab 

og status forelægges hovedbestyrelsen og 

senere kongressen til godkendelse. 

§ 29, stk. 2. Ved hvert regnskabsårs 

slutning opstilles driftsregnskab og status 

revideret af et af kongressen valgt 

statsautoriseret revisionsfirma. Regnskab 

og status forelægges hovedbestyrelsen og 

senere kongressen til godkendelse. 

 44 


