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EMNE  

Ændringsforslag 7.1.2 til ændringsforslag 7.1 vedrørende udvidelse af 
repræsentantskabsperioden og valgperioden for HB og frikøbte politikere fra to til fire 
år 

FORSLAGSSTILLER  

Et flertal af de delegerede i Region Nord 
 
NY TEKST  
§ 15, stk. 4: 

”Stk. 4. Repræsentantskabet 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 valget finder sted. 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 4 år ad gangen, 
startende i 2022, de studerende dog kun for 1 år ad gangen. Den siddende hovedbestyrelse afgår, 
når repræsentantskabsmødet er afsluttet i de år, hvor valget finder sted.” 

§ 33, stk. 2 

Stk. 2. Alle vælges for 4 år ad gangen, startende i 2022. Formanden vælges blandt regionens 
aktive medlemmer ved urafstemning, jf. § 15. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på 
generalforsamlingen. Generalforsamlingen fastsætter regionsbestyrelsens størrelse, jf. stk. 1. 

Stk. 5. Den siddende regionsbestyrelse afgår ved afslutningen af generalforsamlingen i de år, hvor 
valget finder sted.  

NUVÆRENDE TEKST 
§ 15, stk. 4: 
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”Stk. 4. Repræsentantskabet 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.” 

 
BAGGRUND 
Vi mener, at valgperioden for forretningsudvalg og HB bør være 4 år. De to-årige 
valgperioder er korte, og meget af perioden går med at konstituere sig i en ny 
bestyrelse og forberede næste valg. Derudover, så koster selve urafstemningen også 
noget, og de penge ville være sparet. Mange andre foreninger kører med 4-årige 
valgperioder. 

Ved at lade repræsentantskabet samles hvert andet år sikres demokratiet i vores 
forening samt at hovedbestyrelsen arbejder i den retning, der er udstukket af 
repræsentantskabet. Det giver ligeledes mulighed for at ændre retning og fokus, hvis 
der bliver behov for det halvvejs gennem den politiske valgperiode. 

 

 

 


