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§9
Stk. 1

Ny tekst
Hver storkreds vælger en
delegeret til hovedbestyrelsen
på det årlige opstillingsmøde.

§9

Eksisterende tekst på området

Stk. 1

Hovedbestyrelsesmedlemmer er
valgt for to år ad gangen.
Medlemmerne fra Nordjyllands,
Østjyllands, Vestjyllands,
Sydjyllands og Fyns storkredse
er på valg på lige år.
Medlemmer fra Nordsjællands,
Sjællands, København Omegns,
Københavns og Bornholms
storkredse er på valg i ulige år.

Stk. 2

Alternativet ledes af en
hovedbestyrelse, der består af
et medlem valgt i hver storkreds
i marts måned. Forpersonen
vælges på landsmødet blandt de
storkredsvalgte medlemmer, og
Hovedbestyrelsen tiltræder efter
Landsmødet. Hovedbestyrelsen
konstituerer sig selv senest
tre uger efter det ordinære
landsmøde med kasserer og to
næstforpersoner med specifikt
ansvar for samarbejde med
storkredse og lokalforeninger
i hhv. øst og vest. Storkredsene
opfordres kraftigt til at
arbejde for og sikre en ligelig
kønsfordeling.

De storkredsvalgte delegerede
vælges for to år.
Medlemmer fra Nordjyllands,
Vestjyllands, Bornholms,
Nordsjællands og Københavns
Omegns storkredse er på valg i
lige år.
Medlemmer fra Østjyllands,
Sydjyllands, Sjællands,
Københavns og Fyns storkredse
er på valg i ulige år.

Stk. 2

Alternativet ledes af en
hovedbestyrelse bestående af
11 medlemmer: 10 valgt som
delegerede i storkredsene samt
en forperson. Forpersonen
vælges direkte på landsmødet.
Hovedbestyrelsen konstituerer
sig selv senest tre uger efter det
ordinære landsmøde med en
næstforperson og en kasserer.

Stk. 3

Kan en storkreds ikke blandt
egne medlemmer finde en
delegeret, kan en delegeret
vælges fra en anden storkreds.
Om nødvendigt kan valget
ske på et dertil indkaldt
ekstraordinært opstillingsmøde,
som ikke nødvendigvis finder
sted i marts måned.

Stk. 4

Hver storkreds vælger en
suppleant for sin delegerede på
det årlige opstillingsmøde.

Stk. 3

Hver storkreds vælger en
personlig suppleant for sit
hovedbestyrelsesmedlem.

Indsuppleres denne suppleant,
eller falder vedkommende fra
af andre årsager, indkaldes til et
ekstraordinært opstillingsmøde
med henblik på valg af en ny
suppleant.

Stk. 5

Et medlem af hovedbestyrelsen
kan ikke på samme tid være
opstillet som kandidat til
eller være medlem af en
kommunalbestyrelse, et
regionsråd, Folketinget eller
Europaparlamentet.

Stk. 4

Et medlem af hovedbestyrelsen
kan ikke på samme tid være
opstillet som kandidat til
eller være medlem af en
kommunalbestyrelse, et
regionsråd, Folketinget eller
Europaparlamentet.

Stk. 6

Hovedbestyrelsen kan til
enhver tid omkonstituere sig
med undtagelse af posten som
forperson.

Stk. 5

Hovedbestyrelsen kan til
enhver tid omkonstituere sig
med undtagelse af posten som
forperson.

Stk. 7

Hvis forpersonen trækker sig
indkaldes til ekstraordinært
landsmøde hvor ny forperson
vælges. Indtil da varetager
næstforpersonen forpersonens
rolle.

Stk. 12

Hvis forpersonen, kasserer eller
en næstforperson udtræder af
Hovedbestyrelsen, indkaldes
den udtrådtes personlige
suppleant og Hovedbestyrelsen
omkonstituerer sig
på førstkommende
bestyrelsesmøde.

Stk. 8

Hvis et medlem træder ud af
hovedbestyrelsen indtræder
dennes suppleant.

Stk. 12

Hvis forpersonen, kassereren
eller en næstforpersonen
udtræder af Hovedbestyrelsen,
indkaldes den udtrådtes
personlige suppleant
og Hovedbestyrelsen
omkonstituerer sig
på førstkommende
bestyrelsesmøde.

Stk. 9

De storkredsvalgte delegerede
er forpligtede til at holde
forbindelse mellem storkredsen
og hovedbestyrelsen.

Stk. 10

Storkredsen kan vælge en ny
delegeret og suppleant på et
dertil indkaldt ekstraordinært
opstillingsmøde med det
specifikke formål.

Stk. 11

En delegeret kan højst vælges til
to på hinanden følgende to-årige
perioder.

Stk. 12

Forpersonen er valgt for et år ad
gangen.

Stk. 13

Hovedbestyrelsen er
beslutningsdygtig, når minimum
syv medlemmer er tilstede fysisk
eller digitalt, eller skriftligt har
tilkendegivet sin indstilling til
det specifikke punkt.

Stk. 6

Hovedbestyrelsen er
beslutningsdygtig, når minimum
syv medlemmer er tilstede fysisk
eller digitalt, eller skriftligt har
tilkendegivet sin indstilling til
det specifikke punkt.

Stk. 14

I tilfælde af stemmelighed
ved afstemninger, tilrettes det
givne forslag på baggrund af
hovedbestyrelsens drøftelse,
og tages op på næstkommende
hovedbestyrelsesmøde.

Stk. 7

I tilfælde af stemmelighed ved
afstemninger falder forslaget.

Stk. 15

Hovedbestyrelsen er ansvarlig
for økonomien, udarbejder
budget og fremlægger
årsregnskabet på det ordinære
Landsmøde. Hovedbestyrelsens
præsentation af beretning skal
indeholde overvejelser om dens
budgetmæssige dispositioner.

Stk. 8

Hovedbestyrelsen er ansvarlig
for økonomien, udarbejder
budget og fremlægger
årsregnskabet på det ordinære
Landsmøde. Hovedbestyrelsens
præsentation af beretning skal
indeholde overvejelser om dens
budgetmæssige dispositioner.

Stk. 16

Hovedbestyrelsen er ansvarlig
for udvikling af Alternativet som
4. sektororganisation, herunder
parti.

Stk. 9

Hovedbestyrelsen er ansvarlig
for udvikling af Alternativet som
4. sektororganisation, herunder
parti.

Stk. 17

Hovedbestyrelsen har til opgave
at videreudvikle Alternativet.
Hovedbestyrelsen har til
opgave at orientere, inspirere
og føre politisk dialog med
Alternativets folketingsgruppe,
for løbende at sikre forståelse
mellem folketingsgruppen
og Alternativets folkelige
bevægelse.

Stk. 10

Hovedbestyrelsen har til opgave
at videreudvikle Alternativet.
Hovedbestyrelsen har til
opgave at orientere, inspirere
og føre politisk dialog med
Alternativets folketingsgruppe,
for løbende at sikre forståelse
mellem folketingsgruppen
og Alternativets folkelige
bevægelse.

Stk. 18

Hvis et storkredsvalgt medlem
af hovedbestyrelsen ikke kan
deltage i arbejdet i mindst
fire uger i træk indkaldes
vedkommendes personlige
suppleant.

Stk. 11

Hvis et medlem af
Hovedbestyrelsen ikke kan
deltage i arbejdet i mindst
fire uger i træk indkaldes
vedkommendes personlige
suppleant.

Stk. 19

Hovedbestyrelsen kan beslutte
at honorere medlemmer af
hovedbestyrelsen for arbejdet i
Alternativet og honoraret skal
specificeres i årsregnskabet.

Stk. 13

Hovedbestyrelsen kan beslutte
at honorere medlemmer af
hovedbestyrelsen for arbejdet i
Alternativet og honoraret skal
specificeres i årsregnskabet.

Konsekvensrettelser i storkredsforeningernes minimumsvedtægter
Der er kun ændringer i nuværende stk. 1 og tilføjelser af ny stk. 2, 3, 4, 5. Resten af §13 er
uændret.

§13
Stk. 1

Ny tekst
På et årligt opstillingsmøde
vælger eller genvælger
storkredsforeningen en
delegeret til hovedbestyrelsen,
medlemmer til Dialogrådet,
Politisk Forum samt
kandidater til folketings-,
regionsråds og eventuelt også
Europaparlamentsvalget.
Der skal vælges en suppleant
til storkredsens delegerede til
hovedbestyrelsen.
De delegerede vælges for to år.
Medlemmer fra Nordjyllands,
Vestjyllands, Bornholms,
Nordsjællands og Københavns
Omegns storkredse er på valg i
lige år.
Medlemmer fra Østjyllands,
Sydjyllands, Sjællands,
Københavns og Fyns storkredse
er på valg i ulige år.
Delegerede kan højest vælges
til to på hinanden følgende
perioder.

Stk. 2

De storkredsvalgte delegerede
er forpligtet til at holde
forbindelse mellem storkredsen
og hovedbestyrelsen.

§13
Stk. 1

Eksisterende tekst på området
På et årligt opstillingsmøde
afholdt i marts vælger eller
genvælger storkreds-foreningen
Hovedbestyrelsesmedlem,
kandidater til Dialogrådet
samt kandidater til folketings-,
regionsråds og eventuelt også
Europaparlamentsvalget.
Hovedbestyrelsesmedlemmerne
er valgt for to år ad gangen.
Medlemmerne fra Nordjyllands,
Østjyllands, Vestjyllands,
Sydjyllands og Fyns storkredse er
på valg på lige år. Medlemmerne
fra Nordsjællands, Sjællands,
Københavns Omegns,
Københavns og Bornholms
storkredse er på valg på ulige år.
Hovedbestyrelsesmedlemmer
kan højest vælges til to på
hinanden følgende perioder.

Stk. 3

Storkredsen kan vælge en ny
delegeret, med tilhørende
suppleant, på et dertil indkaldt
ekstraordinært opstillingsmøde
med dette specifikke formål.

Stk. 4

Den delegerede kan højest
vælges til to på hinanden
følgende to-årige perioder.

Stk. 5

Et medlem af hovedbestyrelsen
kan ikke på samme tid være
opstillet som kandidat til
eller være medlem af en
kommunalbestyrelse, et
regionsråd, Folketinget eller
Europaparlamentet.

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.

Stk. 2

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.

Stk. 7

Storkredsforeningens
kandidatudvalg er ansvarlig
for afholdelse af storkredsens
faste og supplerende
opstillingsmøder sammen med
storkredsbestyrelsen.

Stk. 3

Storkredsforeningens
kandidatudvalg er ansvarlig
for afholdelse af storkredsens
faste og supplerende
opstillingsmøder sammen med
storkredsbestyrelsen.

Stk. 8

Opstillingsmødet skal varsles
med mindst seks ugers frist.
Opstillingsgrundlaget for
kandidaterne skal være afleveret
til kandidatudvalget fire uger før
opstillingsmødet afholdes, og
sendes videre til medlemmerne
senest to uger før mødet.
Opstillingsmøder kan afholdes
med kortere varsel i tilfælde af
Folketingsvalg, dog med mindst
to dages indkaldelsesfrist.
I tilfælde af Folketingsvalg
er fristen for aflevering af
opstillingsgrundlag atten timer.

Stk. 4

Opstillingsmødet skal varsles
med mindst seks ugers frist.
Opstillingsgrundlaget for
kandidaterne skal være afleveret
til kandidatudvalget fire uger før
opstillingsmødet afholdes, og
sendes videre til medlemmerne
senest to uger før mødet.
Opstillingsmøder kan afholdes
med kortere varsel i tilfælde af
Folketingsvalg, dog med mindst
to dages indkaldelsesfrist.
I tilfælde af Folketingsvalg
er fristen for aflevering af
opstillingsgrundlag atten timer.

Stk. 9

Kandidatudvalget har pligt til at
vurdere, om der er tilstrækkelig
mangfoldighed i kandidatfeltet
og om kandidatfeltet er
tilstrækkelig kompetent. Hvis
kandidatudvalget vurderer,
at det ikke er tilfældet, skal
de arbejde for at identificere
kandidater, der kan styrke
kandidatfeltet på disse punkter.

Stk. 5

Kandidatudvalget har pligt til at
vurdere, om der er tilstrækkelig
mangfoldighed i kandidatfeltet
og om kandidatfeltet er
tilstrækkelig kompetent. Hvis
kandidatudvalget vurderer,
at det ikke er tilfældet, skal
de arbejde for at identificere
kandidater, der kan styrke
kandidatfeltet på disse punkter.

Stk. 10

Alternativet opstiller kandidater
til alle valg sideordnet.

Stk. 6

Alternativet opstiller kandidater
til alle valg sideordnet.

