Alternativet

Vedtægtsudvalget

SP2019003a
Vedtægtsudvalget har d. 14. februar 2019 modtaget en henvendelse fra
Astrid Carl angående Genindtrædelse efter udmeldelse. Sekretæren har
vurderet det er en henvendelse Procesbistand
Ved behandlingen deltog Astrid Carl, Kåre Traberg Smidt, Jan Kristoffersen,
Pernille Lykke Dalmar & Peter Laudrup.

Formalia
Henvendelsen drejer sig om hvorvidt et medlem af Vedtægtsudvalget kan
deltage i behandlingen af et spørgsmål efter at dennes suppleant er
permanent indtrådt i udvalget. Spørgsmålet opstår da to af udvalgets
medlemmer i en konkret sag er inhabile, og der derfor kun er tre
medlemmer til behandling af spørgsmålet.

Relevante vedtægter og andet grundlag
Dele af udvalget lægger følgende materiale til grund for vores behandling:
Afklaring SP2017017:

Vedtægtsudvalget anerkender, at det anses som praksis
i Alternativet, at er man trådt ud er man ude.
Almindeligvis vil udtræden af et bestyrelsesmedlem da
også betyde, at istedet indtræder den højest
rangerende suppleant.
I nærværende sag vil Vedtægtsudvalget dog vælge at se
pragmatisk på sagen og henvise foreningen i Helsingør
til at orientere medlemmerne om det skete og tillade,
at de tidligere bestyrelsesmedlemmer igen tiltræder.
Udvalget har lagt vægt på, at det ikke som sådan er i
strid med Foreningens vedtægter, at træde ind og ud
af bestyrelsen, og at det vil løse et
forhåndenværende praktisk problem.
Det kan herudover bemærkes, at Vedtægtsudvalget ikke
ser noget problem i at skifte roller i løbet af året
under Helsingør lokalvedtægt § 10, stk 1. Dvs. man
kan uden problemer gå fra at være bestyrelsesmedlem
til suppleant og så fra suppleant til
bestyrelsesmedlem. Hvis man derimod melder sig helt
ud af bestyrelsen, vil det i udgangspunktet kræve, at
man modtager et nyt mandat fra medlemmerne. I
nærværende sag vil Vedtægtsudvalget dog som nævnt se
velvilligt på, at bestyrelsesmedlemmet genindtræder
her også henset til, at det er oplyst, at foreningen
har årsmøde 21. september 2017. Udvalget opfodrer

Referat SP2019003a/PLU

Vedtægtsudvalgets SP2019003a

Side 2 af 2

til, at der foretages nyvalg til bestyrelsen ved
årsmødet.

Afklaring i SP2018010 (spørgsmålet om orlov fra HB):

Vedtægtsudvalget mener ikke vi har mandat til at
vælge en fortolkning, og opfordrer HB til at
fastlægge en fortolkning i deres forretningsorden, så
spillereglerne er klare for alle.

Argumenter
Synspunkt for permanent udtrædelse
Når man er trådt ud af udvalget er man væk fra rækkerne.
Synspunkt for mulig genindtrædelse
Det har ikke været muligt at finde et skriftligt fortolkningsbidrag, der
udelukker genindtrædelse, når udmeldelsen ikke er offentliggjort og
medlemmet er villigt til at genindtræde.
Det følger af SP2017017 at en hvis man melder sig helt ud af bestyrelsen,
vil det i udgangspunktet kræve, at man modtager et nyt mandat fra
medlemmerne. Heri ligger, at medlemmerne skal være vidende om at
medlemmet er udtrådt.

Afklaringen
Melder man sig ud af et udvalg eller bestyrelse nedlægger man det
tillidshverv man har opnået og har ikke mulighed for at genindtræde uden at
have modtaget nyvalg. Udvalget lægger vægt på at hvis et medlem fx beder
suppleanten ”overtage min plads” er det udmeldelsen og offentliggørelsen
heraf blot et formelt efterfølgende skridt.
Vedtægtsudvalget er enigt i denne afklaring.

