Alternativet

Vedtægtsudvalget

SP2019013
Vedtægtsudvalget har d. 21. december 2019 modtaget en henvendelse fra
et menigt medlem angående indkaldelsen til Ekstraordinært Landsmøde d.
1. februar 2020. Sekretæren har vurderet, det er en henvendelse i
kategorien Procesbistand.
Ved behandlingen deltog Badar Shah, Kåre Traberg Smidt, Jan Andersen &
Peter Laudrup.

Formalia
Henvendelsen drejer sig om forløbet med de nu 2 ekstraordinære
landsmøder. Spørger kan ikke få møde nr. 2 til at overholde vedtægternes
ord om afholdelse seneste 6 uger efter begæring: Datoen er allerede
fastlagt, ergo må begæringen jo være givet, ergo en tidsfrist på max 6 uger.
I forbindelse med Uffe Elbæks udmelding om, at han pr 1. februar 2020
stopper som politisk leder, har Hovedbestyrelsen indkaldt til to
ekstraordinære landsmøder. Det første Ekstraordinære Landsmøde er
indkaldt til 13. januar 2020, og der er ikke rejst tvivl om tidsfristerne omkring
indkaldelsen til dette møde.
Det andet Ekstraordinære Landsmøde blev indkaldt d. 22. december 2019
pr mail til alle medlemmer. Mødet blev varslet d. 19. december pr mail til
alle medlemmer. HB besluttede en tidsplan for de to møder d. 14. december
2019.

Relevante vedtægter og andet grundlag
Udvalget lægger følgende materiale til grund for vores behandling:
Landsvedtægternes § 8, stk. 1:

Ekstraordinært Landsmøde indkaldes, såfremt fire af
hovedbestyrelsens medlemmer beslutter det.
Ekstraordinært Landsmøde kan også begæres af mindst 5
af de 10 storkredsbestyrelser eller af 5 % af
medlemmerne.

SP2019013 referat/PLU

Vedtægtsudvalgets SP2019013

Side 2 af 4

Landsvedtægternes § 8, stk. 2:

Hovedbestyrelsen indkalder med angivelse af dagsorden
senest 1 uge efter at have modtaget gyldig begæring
herom, eller senest 1 uge efter beslutningen er
truffet i Hovedbestyrelsen. Det Ekstraordinære
Landsmøde skal afholdes senest 6 uger efter
beslutningen er truffet eller begæringen modtaget.
Indkaldelsen skal ske med mindst 4 ugers varsel og
materiale fremsendes til medlemmerne senest 2 uger
inden mødet. Ved udskrivelse af Folketingsvalg kan
Hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordinært
landsmøde den førstkommende lørdag, dog minimum to
dage efter udskrivelsen.
Vedtægtsudvalget læser i Referat af møde i Hovedbestyrelsen d. 14.
december 2019 angående et lukket punkt, at en detaljeret tidsplan for valg
af ny Politisk Leder blev fremlagt og enstemmigt vedtaget. Tidsplanen
indeholder datoen for det Ekstraordinære Landsmøde d. 1. februar 2020.
Vedtægtsudvalget læser i mail: ”Indkaldelse til Ekstraordinært Landsmøde
d. 1. februar 2020” internt i HB, at man d. 19. december 2019 har lagt op til
beslutning om landsmøde dato. Alle medlemmer af Hovedbestyrelsen har
haft tre dage til at stemme imod; hvilket ingen har gjort. Derfor er
beslutningen effektiv fra udløbet af fristen, dvs. d. 22. december 2019.

Ole Hasselbalch: ”Materialesamling til foreningsret” side 76, om udfyldende
regler:

I den udstrækning, hvori vedtægten ikke giver nærmere
anvisninger om generalforsamlingen, og der savnes en
fast foreningspraksis for, hvad der skal ske, må man
bruge den ordning, som har almen foreningsretlig
hævd. Almindeligvis kan medlemmerne derfor regne med
at blive indkaldt én gang årligt, nemlig når
regnskabet er afsluttet. Ekstraordinær
generalforsamling kan efter sædvanemæssige
foreningsretlige regler også altid indkaldes efter
bestyrelsens skøn – og skal indkaldes, såfremt der
ligger problemer til afgørelse, som falder uden for
bestyrelsens kompetence, og som ikke tåler opsættelse
til førstkommende ordinære generalforsamling.

Argumenter
Vedtægtsudvalget læser § 8 i landsvedtægterne således, at der kun kan
indkaldes til ekstraordinært landsmøde i de tre beskrevne tilfælde: a. hvis
det besluttes af 4 medlemmer af Hovedbestyrelsen; b. hvis de begæres af 5
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af 10 storkredsforeninger; eller c. hvis det begæres af 5% af medlemmerne.
I alle disse tre tilfælde, skal der indkaldes til et ekstraordinært landsmøde
inden for 6 uger, og der skal gives 4 ugers varsel.
Ekstraordinær generalforsamling kan efter sædvanemæssige
foreningsretlige regler altid indkaldes efter bestyrelsens skøn, i den
udstrækning, hvori vedtægten ikke giver nærmere anvisninger (Ole
Hasselbalch). Alternativets Landsvedtæger har netop sådanne nærmere
anvisninger, og har således valgt at begrænse bestyrelsens mulighed for
indkaldelse til Ekstraordinære Landsmøder.
Det ekstraordinære landsmøde i februar er grundet en beslutning af 4
medlemmer af Hovedbestyrelsen (punkt a. ovenfor).
Det fremgår af Hovedbestyrelsens referat d. 14. december 2019, at den
reelle beslutning om afholdelse af Ekstraordinært Landsmøde d. 1. februar
2020 blev truffet på dette møde. Det er således hævet over enhver tvivl, at
mødet d. 1. februar 2020 ikke er indkaldt indenfor fristen på de 6 uger, som
det er angivet i vedtægterne.
Hovedbestyrelsen har valgt at *reservere* d. 1. februar 2020 til det
Ekstraordinære Landsmøde ved deres møde d. 14. december, for så at
tage den formelle beslutning pr. mail d. 22. december 2019. En sådan
fremgangsmåde fremstår for Vedtægtsudvalget som et uskønt forsøg på at
omgå Vedtægternes tidsfrister.
Formålet med fristen på de 6 uger må antages at være en beskyttelse af de,
som har taget beslutningen om eller indgivet begæring om et
Ekstraordinært Landsmøde. Flertallet i en Hovedbestyrelse skal ikke have
mulighed for at trække sagen i langdrag.
I dette konkrete tilfælde har Vedtægtsudvalget fået forelagt dokumentation
for, at de som har taget beslutningen om et Ekstraordinært Landsmøde, på
samme tidspunkt har taget beslutningen om, at dette møde skal ligge efter
udløbet af 6-ugers fristen. Vi vurderer derfor, at andre hensyn (fx hensynet
til en bredere skare af kandidater til posten som Politisk Leder), har vejet
tungere for de, som har taget beslutningen om at et Ekstraordinært
Landsmøde, hvormed de har givet afkald på deres beskyttelse under
Vedtægterne.

Afklaringen
Ved indkaldelsen til det Ekstraordinære Landsmøde 1. februar 2020 har
Hovedbestyrelsen overtrådt fristen på 6 uger, som angivet i Vedtægterne. I
dette konkrete tilfælde finder Vedtægtsudvalget dog, at en enig
Hovedbestyrelse har taget den reelle beslutning om dette landsmøde på
samme tidspunkt som de har fastlagt en dato for landsmødet, hvorfor vi
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mener at de har frasagt sig 6-ugers beskyttelsen.
Det Ekstraordinære Landsmøde d. 1. februar 2020 er således gyldigt.
Vi opfordrer til, at Vedtægterne tilrettes, således at Hovedbestyrelsen også
får mulighed for at indkalde til Ekstraordinært Landsmøde med længere
frister, efter deres skøn, besluttet efter deres almindelige forretningsorden.
Det ikke vil kunne forventes, at der igen vil kunne dispenseres, da et
fremtidigt HB i så fald ville være positivt vidende om denne situation.
Vi opfordrer ligeledes til, at der etableres hjemmel i Vedtægterne for, at 6ugers fristen kan dispenseres, hvis de, som har taget beslutningen om eller
indgivet begæring om et Ekstraordinært Landsmøde klart godkender dette.

Vedtægtsudvalget er enigt i denne afklaring.

