Nyt til storkredsforeninger og kommuneforeninger efter landsmødet 2019
Lørdag d. 27. april afholdt vi Landsmøde. Her følger en kort præsentation af de
vedtægtsændringerne, der blev besluttet, og en guide til, hvordan I opdaterer jeres
egne vedtægter.
På hjemmesiden finder I de nye og opdaterede vedtægter, både landsvedtægter og
minimumsvedtægter for storkredsforeninger og kommuneforeninger.
Sådan opdaterer I jeres vedtægter
De ændringer, som landsmødet har vedtaget d. 27 april, gælder allerede for jeres
forening, selvom I ikke har kopieret dem ind. I er derfor forpligtet til at ændre jeres
vedtægter tilsvarende. Det kan I gøre administrativt, og behøver altså ikke afholde
årsmøde. Det er en god idé at have det nye vedtægtsdokument som punkt på næste
bestyrelsesmøde, så I i bestyrelsen sikrer jer, at I har forholdt jer til ændringerne.
Helt konkret opdaterer I jeres forenings vedtægter ved at erstatte de gamle
formuleringer med nye. På den måde kan I hurtigt opdatere jeres vedtægter. I det nye
dokument skal det anføres, hvornår de er opdateret, og at de er tilrettet som følge af
landsmødebeslutninger.
Ændringer som konsekvens af landsmødet 2019 i storkreds- og
kommuneforeningernes vedtægter er angivet med grøn.

Forslag der blev vedtaget på landsmødet 2019
I kan se den fulde formulering af forslagene i forslagshæftet fra landsmødet 2019.
Herunder præsenteres de vedtagne forslag og konsekvenserne for vedtægterne.
Forslag 2: Rotationsprincip for folketingsmedlemmer
Landsmødet besluttede at indføre et rotationsprincip for folketingsmedlemmer
således, at man ikke kan genopstilles til folketingsvalg, hvis man har været medlem
af folketinget i 10 år eller mere på tidspunktet for opstillingsmødet. Dette gælder
ikke politisk leder. Dette regnes fra det folketingsvalg, der skal komme senest 17. juni
2019.
I landsvedtægterne er ny stk. 6b i §13 tilføjet:
Et medlem af Folketinget, som ikke er Politisk Leder, kan ikke opstilles eller
genopstilles på et opstillingsmøde, hvis man på opstillingstidspunktet har været
medlem af folketinget i 10 år eller mere (orlovsperioder indregnet).
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Muligheden for at stille op til folketinget genvindes fem år efter, at man mistede
retten til at få sit folketingskandidatur genbekræftet.
Midlertidigt: Dette regnes fra det folketingsvalg, der skal komme senest 17. juni 2019.
Resten af stk. 6 bibeholdes.
Ingen konsekvenser for storkredsforeninger og kommuneforeningers
minimumsvedtægter.

Forslag 4: Alternativets Unge repræsenteret i Alternativets hovedbestyrelse
Landsmødet besluttede, at Alternativets Unge skal have en repræsentant fra deres
hovedbestyrelse i Alternativets hovedbestyrelse.
I landsvedtægterne er første del af stk. 2 i §9 ændret.
Gammel tekst:
Alternativet ledes af en hovedbestyrelse bestående af 17 medlemmer: 10 valgt som
delegerede i storkredsene, seks medlemmer samt en forperson valgt på landsmødet.
Ny tekst:
Alternativet ledes af en hovedbestyrelse bestående af 18 medlemmer: 10 valgt som
delegerede i storkredsene, seks medlemmer samt en forperson valgt på landsmødet,
og et medlem af Alternativet valgt som repræsentant for et år fra Alternativets Unge
hovedbestyrelse.
Resten af §9 bibeholdes.
Ingen konsekvenser for storkredsforeninger og kommuneforeningers
minimumsvedtægter.

Forslag 7: Fra 3 måneder til 90 dage
Landsmødet besluttede, at perioden hvor man skal have været medlem inden man
kan stille op til et politisk hverv skal beskrives som 90 dage i stedet for 3 måneder.
Dette medfører ændringer i:
● Landsvedtægterne §13 stk. 2
● Storkredsforeningers minimumsvedtægter § 11 stk. 2
● Kommuneforeningers minimumsvedtægter § 12 stk 2.
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I alle tilfælde ændres teksten fra:
Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum
3 måneder ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.
Til ny formulering:
Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum
90 dage ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.

Forslag 8: Bedre overgang, når en lokalforeninger lukker. Ændring fra skal- til
kan-paragraf
Landsmødet besluttede at ændre en kan-paragraf til en skal-paragraf, der omhandler
prokura. Dette for at forbedre overgangen når en lokalforening lukker.
Dette har kun betydning for kommuneforeningernes vedtægter, i §16 stk. 3.
Teksten bibeholdes: Bestyrelsen kan meddele yderligere prokura.
Ændringen består i, at paragraffen skal være en skal-bestemmelse, hvor den tidligere
har været en kan-bestemmelse. I praksis betyder det, at ordet ”kan” ud fra §16. stk. 3
skal fjernes. Det betyder, at kommuneforeningerne ikke må fjerne paragraffen fra
deres vedtægter.
Minimumskontingent og revisor
Landsmødet besluttede også at fastholde det årlige minimumskontingent til 180
kroner, og beholde Actis Revisorer. Der er her ingen ændringer i forhold til sidste år
og nuværende vedtægter.
Vi hjælper gerne
Hvis I har spørgsmål vedrørende tilretning af vedtægter, så tag fat i Majken Mac på
landssekretariatet på majken.mac@alternativet.dk eller telefon 71790588.
Kærlig hilsen landssekretariatet
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