Alternativet

Vedtægtsudvalget

SP2019005
Vedtægtsudvalget har d. 19. marts 2019 modtaget en henvendelse fra
Alternativets Landssekretariat angående forholdet til Christiansborg
Foreningen. Sekretæren har vurderet det er en henvendelse i kategorien
Rådgivning.
Ved behandlingen deltog Kåre Traberg Smidt, Jan Kristoffersen, Pernille
Lykke Dalmar & Peter Laudrup.

Formalia
Henvendelsen drejer sig om forholdet mellem Alternativets
Folketingsgruppes forening og landsforeningen/landsorganisationen. Ved
landsmødet i maj 2018 blev det vedtaget, at indskrive Alternativets
Folketingsgruppes forening i landsvedtægterne (kaldet Christiansborgforeningen).
Nogle konkrete spørgsmål:
- Er FTgruppens foreningen underlagt landsorganisationen i den forstand, at
landsorganisationens vedtægter også er gældende for FTgruppens
foreningen, og at FTgruppens foreningen skal revidere sine
vedtægter så de stemmer overens med landsorganisationens?
- Et konkret eksempel: §5 stk. 7 i landsvedtægterne siger, at
hovedbestyrelsens forperson er født medlem af
christiansborgforeningens bestyrelse. Dette står ikke i FTgruppens
forening egne vedtægter. Hvad er gældende?
- Skal FTgruppens forening selvstændigt godkende konsekvensrettelser fra
landsvedtægter på en generalforsamling, eller er FTgruppens
forening forpligtet på at tilrette egne vedtægter, som
storkredsforeninger og kommuneforeninger er det?
- Er det noget vedtægtsmæssigt problem i, at foreningen kaldes
Christiansborgforeningen i Landsvedtægterne og hedder
”Alternativets Folketingsgruppe” i egne vedtægter?
- Kan man sige noget om, på hvilket "niveau" FTgruppens forening fungerer
i relation til Landsforeningen?

Relevante vedtægter og andet grundlag
Udvalget lægger følgende materiale til grund for vores behandling:
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Landsvedtægternes § 5, stk. 1:

Alternativet er organiseret i landsforeningen,
storkredsforeninger og lokalforeninger, samt
Christiansborg-foreningen.
Landsvedtægternes § 5, stk. 7:

Christiansborg-foreningen har ansvar for at
understøtte Folketingsgruppens parlamentariske
arbejde (jf. Regler om tilskud til
folketingsgrupperne). Forpersonen af Hovedbestyrelsen
er født medlem af foreningens bestyrelse.
Forslag #10 fra Landsmødet i maj 2018:

Motivation:
Lovgivningen kræver, at der på Christiansborg
oprettes en forening, som har ansvaret for at drive
sekretariatet og få udbetalt gruppestøtte-midler.
Denne forening har fejlagtigt ikke været skrevet ind
i foreningens vedtægter. Derfor gøres det nu.
Fordele:
Foreningen bliver – vedtægtsmæssigt og formelt – en
del af Alternativet.
Ulemper:
Kræver at Christiansborg-foreningen indskriver
Alternativets forperson i sine vedtægter.
Referat fra Alternativets landsmøde 2018, om forslag #10:

Der spørges: Hvilken funktion får de i vedtægterne?
Skal de lave noget?
Der svares: Formålet med foreningen er at være en
driftsenhed på Christiansborg.
Der er enighed om at det ikke helt er defineret om
den skal kunne noget mere end dette.
Vedtægter for Alternativets folketingsgruppe, § 2:

Formål: Foreningens formål er at være administrativ
enhed for Alternativets Folketingsgruppe, dvs.
Alternativets folkevalgte politikere.
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Argumenter
Det fremgår ikke af Christiansborg-foreningens vedtægter, at de er en del af
Alternativet. Formålet er alene, at være en administrativ enhed. Dette blev
også forklaret til landsmødet under debatten om forslaget. Christiansborgforeningen (eller, med dens rette navn: Alternativets folketingsgruppe) er
således en fri forening der er bundet af sine egne vedtægter.
Vedtægtsudvalget ser således ingen steder i Vedtægterne for Alternativets
folketingsgruppe, at Alternativets folketingsgruppe er forpligtet af
Alternativets vedtægter.
Det var et ønske fra Alternativets Landsmøde, at knytte Alternativets
folketingsgruppe tættere til partiet. Forudsætningen for denne tilknytning
blev fremhævet under ’Ulemper’: Alternativets folketingsgruppe skal
indskrive Alternativet i deres vedtægter. Dette er ikke sket. Invitationen i
Alternativets Landsvedtægter er således ikke (endnu) blevet modtaget af
Alternativets folketingsgruppe.
Vedtægtsudvalget bemærker at Christiansborg-foreningen ikke har nogle
kompetencer eller opgaver ifølge Alternativets vedtægter. Christiansborgforeningen kan således godt eksistere uden medlemskab af Alternativet.

Afklaringen
Vedtægtsudvalget kan således svare kort og klart på de stillede spørgsmål:
- Er FTgruppens foreningen underlagt landsorganisationen i den forstand, at
landsorganisationens vedtægter også er gældende for FTgruppens
foreningen, og at FTgruppens foreningen skal revidere sine vedtægter så
de stemmer overens med landsorganisationens?
Svar: Nej.
- Et konkret eksempel: §5 stk. 7 i landsvedtægterne siger, at
hovedbestyrelsens forperson er født medlem af christiansborgforeningens
bestyrelse. Dette står ikke i FTgruppens forening egne vedtægter. Hvad er
gældende?
Svar: Der står ikke i Christiansborgforeningens vedtægter, at
hovedbestyrelsens forperson skal være medlem, så det skal denne person
ikke være.
- Skal FTgruppens forening selvstændigt godkende konsekvensrettelser fra
landsvedtægter på en generalforsamling?
Svar: Nej.
- er FTgruppens forening forpligtet på at tilrette egne vedtægter, som storkredsforeninger og kommuneforeninger er det?
Svar: Nej,
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- Er det noget vedtægtsmæssigt problem i, at foreningen kaldes
Christiansborgforeningen i Landsvedtægterne og hedder ”Alternativets
Folketingsgruppe” i egne vedtægter?
Svar: Nej.
- kan man sige noget om, på hvilket "niveau" FTgruppens forening fungerer
i relation til Landsforeningen?
Svar: FTgruppen er en selvstændig forening

Vedtægtsudvalget er enigt i denne afklaring.

