Alternativet

Vedtægtsudvalget

SP2019007
Vedtægtsudvalget har d. 11. april 2019 modtaget en henvendelse fra et
medlem i Nordsjællands Storkredsforening angående Krav om supplerende
opstillingsmøde. Sekretæren har vurderet det er en henvendelse i
kategorien Procesbistand.
Ved behandlingen deltog Astrid Carl, Kåre Traberg Smidt, Jan Kristoffersen
& Peter Laudrup.

Formalia
Henvendelsen drejer sig om at 5 navngivne medlemmer, har bedt
kredsbestyrelsen indkalde til ekstraordinært årsmøde. Årsmødet skal have
det punkt på dagsordenen at indkalde til supplerende opstillingsmøde, for at
diskutere en navngiven kandidat.
Kredsbestyrelsen har svaret, at det alene er kandidatudvalget der kan
indkalde til supplerende årsmøde, under henvisning til § 13, stk. 2 i
storkredsens vedtægter. Dermed mener kredsbestyrelsen, at et
ekstraordinært årsmøde ikke giver mening.
Så, spørgsmålet til Vedtægtsudvalget er: hvis et ekstraordinært årsmøde
beslutter, at der skal afholdes supplerende opstillingsmøde, skal der så
afholdes supplerende opstillingsmøde?, eller er det alene kandidatudvalget
der kan bede om indkaldelse af supplerende opstillingsmøde ?

Relevante vedtægter og andet grundlag
Udvalget lægger følgende materiale til grund for vores behandling:
Storkredsens § 8, stk. 1 (’kan’ bestemmelse i minimumsvedtægternes § 8,
stk. 1)

Storkredsforeningens øverste myndighed er årsmødet,
der afholdes hvert år inden udgangen af oktober
måned. Årsmødet indkaldes med mindst seks ugers
varsel.
Storkredsens § 9, stk. 1 (omformuleret fra ’kan’ bestemmelse i
minimumsvedtægternes § 9, stk. 1):

Ekstraordinært årsmøde indkaldes såfremt halvdelen
minus en af storkredsbestyrelsens
medlemmer beslutter det eller mindst 5 af medlemmerne
begærer det
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Storkredsens § 13, stk. 2 (’kan’ bestemmelse i minimumsvedtægternes §
13, stk. 6):

Hvis det er nødvendigt skal storkredsforeningen
indkalde til supplerende opstillingsmøder på
foranledning af Kandidatudvalget. Allerede valgte
kandidaters kandidaturer annulleres ikke når der
afholdes et supplerende opstillingsmøde, med mindre
mødet er indkaldt med det formål at stemme
om en specifik allerede valgt kandidat.

Argumenter
Storkredsforeningens øverste myndighed er årsmødet (§ 8, stk 1) og
årsmødet er derfor over et kandidatudvalg. Af den grund, kan årsmødet
beslutte, at der skal indkaldes til supplerende opstillingsmøde.
Vedtægtsudvalget læser ikke noget i § 13 stk. 2 som begrænser årsmødets
mulighed for at kræve et supplerende opstillingsmøde.

Afklaringen
Såfremt betingelserne for indkaldelse til ekstraordinært årsmøde er opfyldt,
skal storkredsbestyrelsen indkalde til dette møde.
Hvis storkredsens øverste myndighed, årsmødet, beslutter at der skal
afholdes supplerende opstillingsmøde, så skal bestyrelsen hurtigst muligt
afholde supplerende opstillingsmøde.
Hvis man ønsker det, kan det ekstraordinære årsmøde lægges samtidig
med det supplerende årsmøde. Så sparer man noget tid.
Vedtægtsudvalget er enigt i denne afklaring.

