
                                                                                                                                        

 
  

Ændringsforslag B til beslutningsforslag 14 og 16 
Stillet af hovedbestyrelsen 
 
De Faglige netværk - Hovedfagområder 
 
 
Hovedforslag 
De Faglige Netværk inddeles i 3 hovedområder, undtagen de faglige Netværk 
Landinspektørerne og Audiologiassistenterne. 
De faglige Netværk er stadig selvstændige Netværk med deres egen bestyrelse. 
 
Vedrørende inddeling 
Byggeri, Energi og Miljø 
Faglige Netværk: 
- Brand og Redning 
- Bygge/Anlæg 
- Energibranchen 
- Tekniske Designere og assistenter indenfor byggeområdet 
 
Industri og Produktion 
Faglige Netværk: 
- Procesteknologer 
- Produktionsteknologer 
- IT og Elektronik 
- Tekniske designere og assistenter indenfor Industri og Produktion 
 
Kultur, Form og Design 
Faglige Netværk: 
- Form og Design 
- Teaterteknikere, Museumsbranchen 
 
2 Faglige Netværk har særlige præferencer og er derfor selvstændige 
hovedfagområder: 
 
 Audiologi 
Fagligt Netværk: 
- Audiologiassistenter 
 
Landinspektørbranchen 
Fagligt Netværk: 
- Landinspektørbranchen 
 
 
 
  



Vedrørende Det Faglige Netværk For Tekniske Designere og Assistenter 
 
Det faglige Netværk for Tekniske Designere og assistenter foreslås inddelt i 2 
hovedfagområder, Byggeri, Energi og Miljø samt Industri og Produktion, da 
uddannelsen retter sig mod begge områder. 
 
Medlemmerne af Netværket skal vælge hvilket hovedfagområde de ønsker at være 
tilknyttet. Trods inddelingen må netværkenes medlemmer ikke afskæres fra at deltage i 
relevante faglige arrangementer. 
Det forslås, at bestyrelsen for Netværket deltager i planlægning indenfor begge 
Hovedfagområder i den kommende kongresperiode. 
Alle medlemmer kan deltage i TL´s kurser og arrangementer. Medlemmer kan deltage i 
Landsmøder hver 2. år. Vedtægterne for Netværket tilpasses så der er mulighed for at blive 
valgt til bestyrelsen på hvert Landsmøde. 
Der evalueres løbende på opdelingen frem til næste kongres. 
 
 
Forslagsstillers motivation  
 
Vore medlemmer kommer fra mange forskellige fagområder. 
Formålet med at inddele De faglige Netværk i Hovedfagområder er, at medlemmerne 
hurtigt kan identificere sig i TL med sin egen branche, fagområde eller uddannelse. 
Hovedfagområderne skal være retningsgivende for TLs kurser, arrangementer mv. 
Der lægges op til et tættere samarbejde mellem De faglige Netværk indenfor hvert 
Hovedfagområde. 
 
Uddannelsen Teknisk Designer og Assistenter er opdelt i 2 områder Byggeri og 
Industri. 
Det enkelte medlem selv skal vælge hvilket hovedfagområde medlemmet ønsker at være 
tilknyttet. 
 
Lovudvalgets bemærkninger 
 
Som forslag 14 og 16 var formuleret, er de centrale principper i forslag 16 allerede vedtaget 
med forslag 14. Som følge heraf er det mest hensigtsmæssigt at skrive de to forslag samme til 
et.  
Herudover er det præciseret, Alle medlemmer kan deltage i TL´s kurser og arrangementer. 
Medlemmer kan deltage i Landsmøder hver 2. år. 
 
Hovedbestyrelsens bemærkninger og indstilling 
 
Hovedbestyrelsen bemærker, at kulturformidling hører under udvalget Teaterteknikere, 
Museumsbranchen og opfordrer udvalget til at dette afspejles i udvalgets navn og 
arrangementer. 
 
Hovedbestyrelsen henviser til bemærkningerne ovenfor og indstiller forslaget til vedtagelse. 
Forslag 14 og 16 trækkes samtidig. 

 
Et flertal i hovedbestyrelsen indstiller med stemmetallet 
 
19 For 
0 Imod 
0 Hverken for eller imod 
 
at forslaget vedtages. 


