
    
 

 
Ekstraordinær kongres den 21. september 2021 

  

BESLUTNINGSFORSLAG til kongresdagsordenens pkt. 3  
Hovedbestyrelsens beslutning om udskydelse af ordinær kongres 2020 og 
forlængelse af mandat for kongresvalgte 
 
 
Baggrund 
 
På et hovedbestyrelsesmøde i Forbundet den 9. - 11. juni 2020 blev der på grund af den 
ekstraordinære nødsituation, der er opstået som følge af Corona epidemien, enstemmigt truffet 
beslutning om at udsætte Forbundets ordinære kongres, der skulle have været afholdt i oktober 
måned 2020, til afholdelse i september måned 2021.  
Det er en følge af denne beslutning, at den indeværende kongresperiode blev forlænget indtil 
afholdelsen af den ordinære kongres i september måned 2021.  
Som en konsekvens af beslutningen om at udsætte afholdelsen af den ordinære kongres traf 
hovedbestyrelsen beslutning om tilsvarende at forlænge alle personvalg, der var foretaget på 
kongressen i 2016, således at de pågældendes mandater løber frem til den ordinære kongres i 
september måned 2021.  
Endelig blev det af hovedbestyrelsen bestemt, at alle udskiftninger i overenskomst-følgegrupperne 
og forhandlingsudvalgene i den forlængede kongresperiode skal godkendes af hovedbestyrelsen.  
Af de enkelte afdelingers bestyrelser er der på grund af Corona epidemien truffet lignende 
beslutninger om at udsætte afholdelsen af generalforsamlinger og om at forlænge afdelingsvalgte 
personers mandater.  
 
 
 
Indstilling 
  
På denne baggrund fremsætter Forbundets hovedbestyrelse følgende BESLUTNINGSFORSLAG 
til vedtagelse af den ekstraordinære kongres den 21. september 2021: 
 
 "Kongressen tager til efterretning og tiltræder de af hovedbestyrelsen på dens møde den 9. - 11. 
juni 2020 trufne beslutninger om udsættelse af afholdelsen af Forbundets ordinære kongres fra 
oktober måned 2020 til september måned 2021 og den deraf følgende forlængelse af den 
indeværende kongresperiode, om tilsvarende forlængelse af mandaterne for de personer, der blev 
valgt på kongressen i 2016 og om, at udskiftninger i overenskomstfølgegrupperne og 
forhandlingsudvalgene i den forlængede kongresperiode skal godkendes af hovedbestyrelsen for 
at være gyldige.  
Kongressen tager endvidere til efterretning og tiltræder de lignende beslutninger, der på 
grund af Corona epidemien er truffet af Forbundets afdelinger om udsættelse af ordinære 
generalforsamlinger og forlængelse af valgperioder og mandater for personer, der skal 
vælges på generalforsamlingen." 

 


