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Forslag til ændring af standardvedtægten for valg til 

medlemmer til landsdelsledelsen i FDF Landsdel 2 
 

Forslag stilles af landsdelsledelsen 

 

Indledning og motivation 

 
På Landsmødet i 2018 blev det besluttet at landsdele fremover skal have valgvedtægter, som 

kan tilpasses i de enkelte landsdele såfremt der er et ønske herom.  

 

I landsdelsledelsen i landsdel 2, foreslår vi at tilpasse valgvedtægterne i overensstemmelse 

med nedenstående: 

 
a) Antallet af medlemmer i landsdelsledelsen ligges fast til 5 medlemmer  

b) Der afholdes landsdelsmøde hvert år inden udgangen af februar  

c) Medlemmer til landsdelsledelsen vælges for en periode på 2 år, så hhv. 2 og 3 medlemmer er på 

valg hver år d) Ungdomsrepræsentanter har ret til at deltage på alle landsdelsledelsesmøder med 

stemmeret, men der er ikke et krav at de deltager  

d) Særlige regler for valg i 2019 

Ada) antallet af medlemmer i landsdelsledelsen ligges fast til 5  

På den måde arbejdet i landsdelsledelsen er tilrettelagt, er det landsdelsledelsens holdning 

at arbejdsmængden i at være i landsdelsledelsen bliver for høj, såfremt der er mindre end 5 

medlemmer. Samtidig synes vi det er hensigtsmæssigt at antallet ligges fast.  

 

Når antallet ikke sættes højere end 5 skal dette henses til udgifterne til kørsel mv. til 

medlemmerne samt at landsdelsledelsen selv har mulighed for at supplere sig med indtil 2 

medlemmer, såfremt dette måtte ønskes i den enkelte landsdelsledelse.  

 

Adb) der afholdes landsdelsmøde hvert år inden udgangen af februar  

Vi foreslår at der afholdes landsdelsmøde hvert år, for at give mulighed for at medlemmerne 

til landsdelsledelsen vælge smed overlap – se punkt c. Da vi samtidig mener at valg for en 4-

årig periode er for lang tid, foreslår vi at der afholdes landsdelsmøde hvert år.  

 

Et landsdelsmøde hvert år giver samtidig kredsene mulighed for løbende at følge med i 

arbejdet i landsdelen, og giver større fleksibilitet for udvalg, idet der kun skal lægges budget 

1 år frem.  

 

Vi foreslår samtidig at landsdelsmødet skal afholdes inden udgangen af februar. Dette skal 

ses i sammenhæng med at der er tradition for at landsdelsledelserne inviteres til HB møde i 

marts, hvorfor vi ønsker at en ny landsdelsledelse er valgt inden dette HB-møde, således at 

eventuelle nye medlemmer også har mulighed for at deltage her.  
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Adc) medlemmer af landsdelsledelsen vælges for en periode på 2 år, så hhv. 2 og 3 

medlemmer er på valg hvert år  

Ved at landsdelsledelsen vælges med overlap, sikres det, at en hel landsdelsledelse ikke afgår 

samtidig, og herved sikres det også, at der altid er en vis erfaring i landsdelsledelsen til at 

videreføre arbejdet.  

 

Add) ungdomsrepræsentanter har ret til at deltage på alle landsdelsledelsesmøder med 

stemmeret, men der er ikke krav om at de deltager  

Vi foreslår at UR sikres en vedtægtsbestemt ret til at deltage på alle landsdelsledelsesmøder 

med stemmeret.  

 

Samtidig foreslår vi dog, at det præciseres at der ikke er krav om deltagelse, da det kan være 

afhængigt at hvilke seniorer der sidder som ungdomsrepræsentanter, hvor stærkt deres ønske 

herom er, og der også skal være tid for ungdomsrepræsentanterne til øvrige aktiviteter, 

herunder skole og seniorarbejde i kredsen.  

 

Ade) Særlige regler for valg i 2019  

Såfremt punkt b og c vedtages, vil der skulle afholdes et særligt valg i 2019, idet nogle af 

medlemmer kun vælges for en 1-årig periode, for at sikre overlap. Vi foreslår dette som en del 

af valgvedtægten der vedtages i 2019, således at der er gennemsigtighed tidligt i processen, 

om hvordan landsdelsledelsen foreslår valget gennemført.  

 

Vi foreslår at valget i 2019 gennemføres i 2 valgrunder, hvor de med flest stemmer i første 

valgrunde vælges for en 2-årig periode, og de med flest stemmer i anden valgrunde vælges 

for en 1-årig periode.  

 

Ved at lade valget foregå i to valgrunder, mener vi, at det fremgår klart og tydeligt hvad der 

stemmes omkring.  

 

Forslagets ordlyd:  
 

Vi foreslår ændring af valgvedtægten i FDF Landsdel 2 til nedenstående formulering, og med 

ikrafttræden straks efter eventuel vedtagelse heraf, således at vedtægten og valget allerede 

foregår efter disse principper i 2019.  

 

Valgvedtægten i FDF Landsdel 2 ændres til nedenstående:  

 

Valgvedtægt for landsdelsledelsen i FDF Landsdel 2  

 

§ 1 Antal medlemmer i landsdelsledelsen  

Landsdelen ledes af en landsdelsledelse, der består af 3-5 medlemmer valgt af 

landsdelsmødet. Antallet af medlemmer i landsdelsledelsen fastlægges af landsdelsmødet. 
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Medlemmer til landsdelsledelsen vælges for en periode af 2 år, således at der ved hvert 

ordinært landsdelsmøde afgår henholdsvis 3 og 2 medlemmer.  

 

§ 2 Tidspunkt for landsdelsmøde  

Der afholdes landsdelsmøde hvert andet år, i året efter landsmødet, inden udgangen af marts 

februar.  

 

§ 3 Ungdomsrepræsentanter  

Det påhviler landsdelsledelsen at afholde valg i landsdelen til landsdelens 

ungdomsrepræsentanter og suppleanter samt at danne disse demokratisk og støtte disse før 

og under landsmødet. Der skelnes ikke mellem ungdomsrepræsentanter og suppleanter under 

den demokratiske dannelse.  

Der skal vælges to ungdomsrepræsentanter samt to suppleanter.  

Valget afholdes senest 13 måneder før den forventede landsmødedato. Til valget skal alle 

landsdelens seniorer være inviteret og have mulighed for at stille op. 

Ungdomsrepræsentanter er velkomne på alle landsdelsledelsesmøder og har stemmeret, men 

der er ikke krav om at ungdomsrepræsentanternes deltagelse på landsdelsledelsesmøder.  

 

§ 4 Valg i 2019  

Valget til landsdelsledelsen i 2019 foregår i to valgrunder, som beskrevet nedenfor:  

I første valgrunde er de 3 kandidater, der har opnået det højeste stemmetal valgt til en toårig 

periode. I anden valgrunde deltager de kandidater, der ikke blev valgt i første valgrunde. De 2 

kandidater der i anden valgrunde opnår det højeste stemmetal er valgt til en etårig periode. 


