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Orientering (O)
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Sagsark offentlig på FDF.dk

Debat/tema (D)

JHK

Ja
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HB-Møde: maj 2021

Korrektion af vedtægter
RESUMÈ
Ifm. opstillingen af vedtægter efter landsmødet 2020 har der sneget sig et par mindre, men
dog uhensigtsmæssige ordensfejl ind i vedtægterne, som bør korrigeres.
Konkret drejer det sig om:
• I appendiks 1, § 3, stk. 3 fremgår en standarddagsorden til forældregeneralforsamlingen.
Dette begreb blev afskaffet ved landsmødet i 2018 til fordel for et årsmøde og den konkrete bestemmelse blev i den forbindelse opdateret. Ved en fejl har den gamle formulering sneget sig ind i vedtægten igen dette ene sted og ikke de øvrige steder, hvor forældregeneralforsamling blev erstattet med årsmøde
• I appendiks 1, § 3, stk. 4 fremgår at lederrepræsentanten ikke kan vælges til kredsleder.
Denne bestemmelse blev ligeledes fjernet ved landsmødet i 2018.
• Der er ved en fejl blevet fjernet et ”om” i dagsordenen til årsmødet i kredsen, som det
fremgår af § 8, stk. 3 og appendiks 1, § 3, stk. 3, hvor der skal ske ”orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv”
• Derudover er kredslederparagraffen § 7, stk. 2 ved ændringen i 2018 blevet opstillet på
en meget uhensigtsmæssig måde, hvor der i samme punktliste både var tal (1, 2, 3 osv.)
og punkter (-). Dette er for læsevenlighedens skyld korrigeret til en punktliste opstillet
med bogstaver (a, b, c), hvilket også er den måde det gøres andre steder i vedtægterne.
Der er kørt elektronisk dokumentsammenligning for at sikre, at der ikke burde have sneget
sig andre fejl ind. Der naturligvis ikke foretaget indholdsmæssige ændringer og alle ændringer af ordensfejl kan dokumenteres ved landsmødereferater og -bilag, hvor det fremgår at
det der fremgår nu rent faktisk er vedtaget af et landsmøde.
Sagen er kort vendt med FDFs advokat og det rigtigste er, at HB snarest muligt retter op på
fejlene. For en god ordens skyld bør dette protokolleres formelt, hvilket sker med dette
punkt på dagsordenen.
INDSTILLING

HB gennemgår og protokollerer korrekturændringerne og berigtiger vedtægterne
med sin underskrift.
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SAGSFREMSTILLING
Ingen sagsfremstilling.
BILAG
Vedlagt som bilag er følgende dokumenter:
1. Opdaterede vedtægter til underskrift
2. Opdaterede vedtægter med track-changes af de ovenfor beskrevne rettelser
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