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EMNE  

Udvidelse af Repræsentantskabsperioden og valgperioden for HB og frikøbte politikere fra to til fire 

år 

FORSLAGSSTILLER  

Et flertal i Hovedbestyrelsen 

NY TEKST  
§ 7, stk. 2:  

”Stk.  .  epræsentantskabet består af foreningens afgående forretningsudvalg, afgående 
hovedbestyrelsesmedlemmer (ekskl. studenterrepræsentanterne), 8 studerende valgt af 
bestyrelsen for SDS, 2 medlemmer af seniorsektionen valgt af seniorsektionens generalforsamling, 
formanden for ledersektionen, valgt på ledersektionens generalforsamling, 79 repræsentanter, der 
fordeles til regionerne efter forholdstal udregnet på baggrund af regionernes andel af aktive 
medlemmer pr. 1. september i valgåret, første gang i 2022. Repræsentanterne vælges på de 
regionale generalforsamlinger, jf. §  9.” 

§ 10, stk.1: 

”Stk. 1. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert fjerde år, i sidste halvdel af november 
måned næste gang i     .” 

§ 15, stk. 4: 

”Stk. 4.  epræsentantskabet fastsætter vedtægter for urafstemning i forbindelse med valg af 
hovedbestyrelsesmedlemmer, forretningsudvalg og regionsformænd. Sidste frist for opstilling af 
kandidater er mandag i uge 36 i de år, hvor der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde, jf. § 
10, stk. 1. Valghandlingen gennemføres i uge 38-39.” 

§ 15A Socialpolitisk Topmøde. 

Stk.1. I de lige år midt i den enkelte repræsentantskabsperiode afholdes der et Socialpolitisk 
Topmøde af minimum 1 dags varighed, hvor foreningens medlemmer sammen med ledelsen får 
mulighed for at drøfte socialpolitik, handlemuligheder m.v.. På det socialpolitiske topmøde vil 
hovedbestyrelsen ligeledes give en status på arbejdet i repræsentantskabsperioden. 
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§ 16, stk. 1: 

”Stk. 1. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af formand, næstformand, 3 
regionsformænd, 10 ikke frikøbte medlemmer og 2 studerende. Alle vælges for 4 år ad gangen, de 
studerende dog kun for 1 år ad gangen. Den siddende hovedbestyrelse afgår, når 
repræsentantskabsmødet er afsluttet.” 

§ 29, stk. 1:  

På den ordinære generalforsamling i de år, hvor der afholdes Repræsentantskab jf. § 7, vælges 
regionens repræsentanter i henhold til § 7 for 4 år ad gangen, regnet fra valgtidspunktet 

§ 30, stk. 1: 

På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:  

• Drøftelse af hovedbestyrelsens beretning  

• Godkendelse af bestyrelsens beretning  

• Fremlæggelse af regionens regnskab for de forudgående 2 regnskabsår til politisk 
godkendelse. 

• Fremlæggelse af regionens statusregnskab pr. 30. juni, til orientering 

• Godkendelse af bestyrelsens aktivitetsplan 

• Behandling af øvrige udsendte forslag 

• Disponering og vedtagelse af regionens budget for de kommende 2 regnskabsår, jf. § 36. 

• Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og mindst to suppleanter  

• Drøftelse af hovedbestyrelsens forslag til Repræsentantskabet (drøftes kun i de år, hvor der 
afholdes Repræsentantskab) 

• Valg af medlemmer til Repræsentantskabet samt suppleanter (drøftes kun i de år, hvor der 
afholdes Repræsentantskab) 

• Eventuelt 

§ 33, stk. 2: 

Stk. 2. Alle vælges for 2 år ad gangen, med undtagelse af formanden jf. § 15. Formanden vælges 
blandt regionens aktive medlemmer ved urafstemning, jf. § 15. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
vælges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen fastsætter regionsbestyrelsens størrelse, jf. 
stk. 1. 

 

NUVÆRENDE  
§ 7, stk. 2:  

”Stk.  .  epræsentantskabet består af foreningens afgående forretningsudvalg, afgående 
hovedbestyrelsesmedlemmer (ekskl. studenterrepræsentanterne), 8 studerende valgt af 
bestyrelsen for SDS, 2 medlemmer af seniorsektionen valgt af seniorsektionens generalforsamling, 
formanden for ledersektionen, valgt på ledersektionens generalforsamling, 79 repræsentanter, der 
fordeles til regionerne efter forholdstal udregnet på baggrund af regionernes andel af aktive 
medlemmer pr. 1. september i lige år. Repræsentanterne vælges på de regionale 
generalforsamlinger, jf. §  9.” 
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§ 10, stk.1: 

”Stk. 1. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert andet år i lige år i sidste halvdel af 
november måned” 

§ 15, stk. 4: 

”Stk. 4.  epræsentantskabet fastsætter vedtægter for urafstemning i forbindelse med valg af 
hovedbestyrelsesmedlemmer, forretningsudvalg og regionsformænd. Sidste frist for opstilling af 
kandidater er mandag i uge 36 i lige år. Valghandlingen gennemføres i uge 38-39.” 

§ 16, stk. 1: 

”Stk. 1. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af formand, næstformand, 3 
regionsformænd, 10 ikke frikøbte medlemmer og 2 studerende. Alle vælges for 2 år ad gangen, de 
studerende dog kun for 1 år ad gangen. Den siddende hovedbestyrelse afgår, når 
repræsentantskabsmødet er afsluttet.” 

§ 29, stk. 1.  

På den ordinære generalforsamling i lige år vælges regionens repræsentanter i henhold til § 7 for 2 
år ad gangen, regnet fra valgtidspunktet 

§ 30, stk. 1 

På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:  

• Drøftelse af hovedbestyrelsens beretning  

• Godkendelse af bestyrelsens beretning  

• Fremlæggelse af regionens regnskab for de forudgående 2 regnskabsår til politisk 
godkendelse. 

• Fremlæggelse af regionens statusregnskab pr. 30. juni, til orientering 

• Godkendelse af bestyrelsens aktivitetsplan 

• Behandling af øvrige udsendte forslag 

• Disponering og vedtagelse af regionens budget for de kommende 2 regnskabsår, jf. § 36. 

• Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og mindst to suppleanter  

• Drøftelse af hovedbestyrelsens forslag til Repræsentantskabet 

• Valg af medlemmer til Repræsentantskabet samt suppleanter 

• Eventuelt 

§ 33, stk. 2 

Stk. 2. Alle vælges for 2 år ad gangen. Formanden vælges blandt regionens aktive medlemmer 
ved urafstemning, jf. § 15. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen fastsætter regionsbestyrelsens størrelse, jf. stk. 1. 

BEGRUNDELSE 

I DS afholdes der repræsentantskabsmøde samt valg til de politiske poster hvert 2. år – de fem 

fuldtidsfrikøbte formænd og HB. Med forslaget om at udvide valgperioden for HB og de fem 

frikøbte politikere samt repræsentantskabsperioden til 4-årig er formålet, at den politiske ledelse får 
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mulighed for at arbejde mere langsigtet med de politiske strategier, som repræsentantskabet 

vedtager, samt muligheden for at forfølge de socialpolitiske dagsordner over en længere periode. 

Som det er nu rettes fokus mod det kommende repræsentantskabsmøde allerede ¾ år før 

afholdelse, og der anvendes mange kræfter og tid på forberedelsen; både af de 5 fuldtidsfrikøbte, 

men også af HB og til dels RB. I den forbindelse skal sekretariatet og deres tidsanvendelse også 

nævnes. 

Men en udvidelse fra 2 til 4 år, vil den politiske ledelse i DS have mulighed for at arbejde intensivt, 

langsigtet og vedholdende med de politiske strategier og det vil frigive tid til at reagere hurtigt på 

ændrede betingelse for strategien samt skabe tid til bedre forberedelse inden møder, oplæg, 

debatindlæg, formelle og uformelle møder osv. 

Medlemsdemokratiet og de demokratiske processer er afgørende for en sund organisation med 

medlemmerne og det sociale arbejde i centrum. Men et stærkt og levende demokrati er ikke 

afhængigt af hyppige valgperioder. Dette foregår også gennem løbende involvering og engagering 

af medlemmerne, noget vi kommer til at investere yderligere ressourcer i ved det kommende 

repræsentantskabsmøde. Ligeledes vil foreningens medlemmer fortsat have brug for at samles og 

mødes i fællesskabet, derfor foreslås det, at der afholdes et Socialpolitisk Topmøde af 1 dags 

varighed i den 4-årige valgperiode. Et topmøde hvor foreningens medlemmer drøfter socialpolitik 

og handlemuligheder i en blanding af oplæg, workshops og socialpolitiske taler. 

 


