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Indkomne forslag 

 

 

5.1 Forslaget Strukturændringer 

 

Forslag fra Afdeling København: 

 

Det el-tekniske område, arbejdsmarkedet og samfundet ændrer sig hele tiden, og derfor er 
det fra tid til anden nødvendigt at tilpasse DEF’s struktur til tidens udvikling.  

Kongressen pålægger derfor Hovedbestyrelsen at komme med et forslag der kan justere 
DEF’s struktur, så strukturen i højere grad løser de tre nedenstående udfordringer.   

At prioritere en koncentreret indsats på specifikke områder, fx når det gælder opsøgende 
organiserende aktiviteter, faglig sagsbehandling og administration.  

At få tid til at opnå og fastholde den nødvendige kompetenceudvikling.  

At inddække manglende ressourcer ved sygdom og ferie.  

Det skal være sket hurtigst muligt efter kongressen således at afdelinger og medlemmer har 
mulighed for at blive involveret og debattere forslaget.   

Forslaget om struktur justering skal være ”færdigdebatteret” senest to år efter kongressen 
2022, altså november 2024. På baggrund af debatten i organisationen skal hovedbestyrelsen 
komme med et strukturforslag.  

Hvis det bliver nødvendigt, kan hovedbestyrelsen indkalde til en ekstraordinær kongres, 
såfremt det bliver nødvendigt for at tilpasse struktur, økonomi og love.  

Justeringen af strukturen skal tage udgangspunkt i, at der skabes bedre muligheder for både 
at styrke den faglige sagsbehandling for det enkelte medlem og den fælles organiserende 
indsats på arbejdspladserne, der skabes gennem kontakten mellem afdelinger, medlemmer, 
tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.  

Ændringerne skal ske indenfor de samme menneskelige og økonomiske rammer, som DEF 
har pr. 2022, og de valgte og ansatte, som berøres af ændringerne, skal som udgangspunkt 
forblive geografisk, hvor de er i dag.  

 

Et flertal i Hovedbestyrelsen indstiller til vedtagelse. 
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5.2 Forslaget Organiseringsindsats 

 

Forslag fra Hovedbestyrelsen: 

 

Der opkræves 3,50 kr. pr. medlem pr. måned til styrket fagpolitisk indsats og målrettet 
organiseringsindsats i lokalafdelingerne. 

Beløbet, der opkræves, tillægges 1,50 kr. pr. måned til en styrket fagpolitisk indsats og 
målrettet organiseringsindsats i lokalafdelingerne. 

Anvendelsen sker jf. forbundets Formål-Strategi-Handlingsplaner. 

Beløb, der udbetales til afdelingerne, opgøres en gang årligt ud fra medlemstallet pr. den 1. 
juli i det forudgående år. 

 

5.3 Forslaget Midler til særlige indsatsområder - tidligere særlige 
udviklingsområder 

 

Forslag fra Hovedbestyrelsen: 

 

Hovedbestyrelsen bemyndiges til at anvende 19,50 kr. pr. medlem pr. måned fra forbundets 
formue til særlige indsatsprojekter og udvikling af organisationen.   

Forbundets Formål-Strategi-Handlingsplaner beskriver en række aktiviteter og 
udviklingsopgaver, som midlerne kan anvendes til.   

Midlerne anvendelse kan være betinget af specifikke ønsker fra kongressen. Ellers vil 
anvendelse af midler blive fastlagt af hovedbestyrelsen.  

Beløb, der afsættes, opgøres en gang årligt med medlemstallet pr. den 1. juli i det 
forudgående år. 

 

5.4 Forslaget Styrket fagpolitisk indsats 

 

Forslag fra Hovedbestyrelsen: 

 

Der opkræves 3,00 kr. pr. medlem pr. måned til en styrket fagpolitisk indsats. Typisk politiske 
aktiviteter og solidaritetsarbejde.  

Midlernes anvendelse fastsættes af hovedbestyrelsen.   

Anvendelsen sker jf. forbundets Formål-Strategi-Handlingsplaner.   

Midlerne henføres til egen konto, og ubrugte midler overføres til kommende kongresperioder.  

Beløb, der afsættes, opgøres en gang årligt ud fra medlemstallet pr. den 1. juli i det 
forudgående år.   


