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Vedtægt for Fagklub for privatansatte 

 

§ 1. Navn  

Klubbens navn er Fagklub for privatansatte jordemødre.   
Klubbens navn dækker grundlæggende over de jordemødre, der har deres 
hovedbeskæftigelse i private virksomheder. Disse virksomheder kan være 
overenskomstdækket eller jordemødrene kan være ansat ihht. kontrakt.   
  

Klubben er et netværk under Jordemoderforeningen.  

 

§ 2. Formål  

Klubbens formål er:  
• At anvende netværket som forum for erfaringsudveksling og vidensdeling 
om arbejdet som jordemoder i privat virksomhed.  
• At fungere som netværk og varetage generelle forhold for jordemødre, der 
er privatansatte.  
• At støtte netværksdannelse og det kollegiale sammenhold mellem 
privatansatte jordemødre.   
• Facilitere kollegialsparring om forhold der kan være vedkommende for 
privatansatte jordemødre 

• At sikre en sparring og opbakning til Jordemoderforeningens arbejde for løn 
og vilkår for privatansatte jordemødre. 

 

 

§ 3. Medlemmer  

Stk. 1. Personer, der er uddannet jordemoder og er medlem af Jordemoderforeningen, 
kan være medlem af fagklubben. Jordemoderen skal have sin hovedbeskæftigelse i 
privat virksomhed.  
 

§ 4. Bestyrelse  

Stk. 1. Fagklubbens bestyrelse består af 4-6 medlemmer samt 1-2 suppleanter. 
Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges på fagklubbens generalforsamling. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, første og anden 
suppleant og kasserer.  

 

§ 5. Valgperiode  

Stk. 1. Bestyrelsesmedlemmer kan vælges ved tilstedeværelse eller via skriftligt tilsagn 
for en periode af 2 år. Valget finder sted på fagklubbens generalforsamling, hvert andet 
år i lige år.   
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§ 6. Bestyrelsens arbejde  

Stk. 1. Der afholdes årligt 
• 3 - 6 bestyrelsesmøder som afholdes virtuelt  

• “fyraftens”-fagklubmøder 

• 1 landsdækkende faglig dag 

 
Stk. 2. Bestyrelsen bidrager særligt med følgende ting:  

• Formulerer ønsker og behov for aktiviteter i fagklubben de kommende to 
år.  
• Input til planlægning og gennemførelse af aktiviteter i fagklubben de 
kommende to år.  
• Fastlægger løbende dato for afholdelse af aktiviteter i fagklubben de 
kommende to år.  
• Suppleanter deltager på bestyrelsens møder, men er ikke 
stemmeberettigede, med mindre at ikke alle de valgte 
bestyrelsesmedlemmer er til stede.  
• Såfremt, der er stemmelighed i bestyrelsen, har formanden den afgørende 
stemme.  

 
Stk. 3. Bestyrelsens arbejde understøttes af den fornødne administrative bistand fra 
Jordemoderforeningens sekretariat.   
 

Stk. 4: Konkret rådgivning til det enkelte medlem ydes af sekretariatet under iagttagelse 
af Jordemoderforeningens rådgiveransvar.  

 

§ 7. Generalforsamling  

Stk. 1. Der afholdes generalforsamling hvert andet år i lige år. Generalforsamling 
afholdes i forlængelse af fagklubbens landsdækkende faglige dag og kan være med 
virtuel deltagelse.  
 
Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse skal ske med mindst 6 
ugers varsel og med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen annonceres på 
www.jordemoderforeningen.dk og på mail til de enkelte medlemmer af klubben. 
  
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.  
 
Stk. 4. Dagsorden for generalforsamling skal indeholde følgende punkter:  
1. Valg af referent og ordstyrer  

https://www.etf.dk/
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2. Bestyrelsens beretning  
3. Indkomne forslag  
4. Arbejdsprogram for de kommende to år  
5. Valg af bestyrelse og suppleanter (skriftligt tilsagn ok!)  
6. Eventuelt  

 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling  

Stk. 1. Kan fordres af et flertal af bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer. Henvendelse 
om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling fremsættes over for bestyrelsens 
formand. Skriftlig indkaldelse skal ske med 14 dages varsel, og indkaldelsen annonceres 
på www.jordemoderforeningen.dk og på mail til de enkelte medlemmer af 
klubben. Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes virtuelt.  

 

§ 9. Vedtægtsændringer  

Stk. 1. Ændring af vedtægterne kan kun ske ved 2/3 flertal blandt de fremmødte 
stemmeberettigede på generalforsamlingen.  

 

§ 10. Økonomi  

Stk. 1. Jordemoderforeningens Hovedbestyrelse fastsætter et årligt tilskud til klubben i 
forbindelse med fagklubbens egne af aktiviteter kan der efter behov opkræves et 
deltagergebyr.  
 

Stk. 2. Transportomkostninger i forbindelse med fagklubaktiviteter afholdes af 
medlemmerne selv.  
 
Stk. 3. Økonomiansvarlig for klubbens midler er bestyrelsens kasserer.                                 

§ 11. Opløsning af fagklubben  

Stk. 1. Fagklub for privatansatte jordemødre kan kun opløses, såfremt 2/3 af de på 
generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer for.  
 

Stk. 2. Ved en eventuel opløsning af klubben overgår overskydende midler til 
Jordemoderforeningen.  

 

§ 12. Ikrafttræden  

Stk. 1. Vedtægterne er vedtaget på bestyrelsesmødet d. 11. oktober 2022 og bliver 
endeligt vedtaget på generalforsamlingen for Fagklub for privatansatte i 2024.   
Rådgivning  
Ret  
 

https://www.etf.dk/

