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Hovedafsnit nr.: 5 Pkt. / § nr.: 9 Stk. nr.: 6-7 Side nr.: 5 

Nuværende 
tekst:  

§ 9 BESTYRELSEN  

Stk. 6 Bestyrelsen kan nedsætte og hæve udvalg, såfremt den skønner det nødvendigt.  

Stk. 7 Bestyrelsen kan ansætte og afskedige lønnet hjælp.  

Tilføjes: Ændringsforslag går på at Stk. 6 udvides med et nyt afsnit efter …..skønner det 

nødvendigt. 

Det nye afsnit formuleres: Bestyrelsen kan nedsætte og hæve udvalg, såfremt den 

skønner det nødvendigt. Ledige udvalgsposter skal publiceres på forbundets hjemmeside. 

 

Ændringsforslag går på at Stk. 7 udvides med et nyt afsnit efter …..lønnet hjælp. 

Det nye afsnit formuleres:  Lønnede stillinger i DTaF skal slåes offentligt op og der skal 

altid forefindes en offentligt tilgængelig funktionsbeskrivelse for stillingen. 

 

Begrundelse:  Begrundelse §9 stk. 6. Dette vil sikre åbenhed om forbundets arbejde og en bredere 

ansøgerskare blandt forbundets medlemmer. 

 

Begrundelse §9 stå. 7. Når der er tale om aflønnede stillinger, skal det være muligt for 

interesserede ansøgere at opnå kendskab til ledige stillinger, så man derved sikrer, at der 

kommer ansøgninger fra et bredt ansøgningsfelt M/K.  

Desuden vil en åbenhed omkring funktionsbeskrivelser medvirke til at sikre en objektiv 

opfattelse af, hvad der kan forventes af ydelser og/indsats fra lønnede medarbejdere og 

derved vil mængden af misforståelser formodentlig også reduceres. 
 

Konsekvens : Generelt vil det være hensigtsmæssigt såfremt DTaF og diverse udvalg begynder at 

arbejde mere åbent med funktionsbeskrivelser for frivillige poster i udvalg, 

arbejdsgrupper, holdleder poster. Dette vil forbedre muligheden for at få flere frivillige 

til at involvere sig samt ligeledes hjælpe til at afstemme forventninger og undgå 

misforståelser 
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