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EMNE  

Tidsbegrænsning af forsøgsordning med frikøbte 

regionsnæstformænd 

 

FORSLAGSSTILLER  

Hovedbestyrelsen 

 

Ny tekst 

Nyt § 36A: 

 

” § 36A FORSØGSORDNING MED FRIKØBTE REGIONSNÆSTFORMÆND. 

 

Stk. 1. Der indføres i perioden 1. marts 2023-28. februar 2025 en forsøgsordning med 

frikøbte regionsnæstformænd. 

Stk. 2. I forsøgsperioden gælder følgende ændringer af de nedenstående 

bestemmelser i DS´ love (ændringen er fremhævet med fed skrift: 

 

§ 5, stk. 4: 

Studentermedlemmer har stemmeret ved valg af formand, næstformand, 

regionsformænd og regionsnæstformænd samt ved urafstemning om 

sammenlægning med andre organisationer.”  

 

§ 15, stk. 2 og 4: 

Stk. 2. Ekstraordinært urafstemningsvalg af hovedbestyrelsesmedlemmer, 

forretningsudvalg, regionsformænd eller regionsnæstformænd kan besluttes af 

Repræsentantskabet ved almindeligt flertal.”  
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Stk. 4. Repræsentantskabet fastsætter vedtægter for urafstemning i forbindelse med 

valg af hovedbestyrelsesmedlemmer, forretningsudvalg, regionsformænd og 

regionsnæstformænd. Sidste frist for opstilling af kandidater er mandag i uge 36 i 

lige år. Valghandlingen gennemføres i uge 38-39.” 

 

§ 16, stk. 2: 

 

stk. 2. Formand, næstformand, de tre regionsformænd og de tre 

regionsnæstformænd er frikøbte. Formand, næstformand og de tre regionsformænd 

udgør forretningsudvalget.” 

 

§ 33, stk. 1 og 2: 

Stk. 1. Regionen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, 

studenterrepræsentanter, jf. § 37, stk. 3 og øvrige bestyrelsesmedlemmer, således at 

bestyrelsen udgøres af mindst 14 personer.” 

 

Stk. 2. Alle vælges for 2 år ad gangen. Formanden og næstformanden vælges 

blandt regionens aktive medlemmer ved urafstemning, jf. § 15. Øvrige 

bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen 

fastsætter regionsbestyrelsens størrelse, jf. stk. 1.” 

 

§ 34, stk. 1: 

 

”Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Såfremt formanden eller næstformanden 

afgår i utide eller langvarigt er fraværende, træffer bestyrelsen afgørelse om: 

• Konstituering af et bestyrelsesmedlem som formand eller næstformand eller 

• Udskrivelse af ekstraordinært urafstemningsvalg til formands- eller 

næstformandsposten.” 

 

§ 35, stk. 1: 
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”Regionen tegnes af regionsformanden eller ved dennes forfald af 

regionsnæstformanden, dog under respekt for hovedbestyrelsens kompetence, jf. § 

17 stk. 1 og den til foreningens formand henholdsvis næstformand fastlagte 

tegningsret, jf. § 19.” 

 

NYT AFSNIT 

§ XX om ikrafttrædelse af forsøgsordningen: 

  

Idet ordningen træder i kraft fra 2023, dvs. inden næste ordinære urafstemningsvalg i 

DS, indsættes følgende overgangsbestemmelse: 

 

”§ XX Bestemmelserne om forsøgsordning med frikøbte regionsnæstformænd, jf. § 

36A, jf. de heri indeholdte midlertidige ændringer af bestemmelserne om 

regionsnæstformænds valg og virke, jf. § 5, stk. 4, § 15, stk. 2 og 4, § 33, stk. 1 og 

2, § 34, stk. 1, og § 35, stk. 1, træder i kraft straks og finder anvendelse, sådan at de 

første valghandlinger gennemføres i perioden frem til februar 2023 og således, at 

regionsnæstformændene tiltræder pr. 1. marts 2023.  

 

Samtlige de i forslaget til § 36A omhandlede lovændringer gælder alene frem til 28. 

februar 2025, hvor de bortfalder uden yderligere beslutning, medmindre der forinden i 

henhold til lovenes § 43 er truffet beslutning om forlængelse af forsøgsordningen eller 

om at gøre ordningen permanent.  

 

De valgte regionsnæstformænds mandat bortfalder på samme måde d. 28. februar 

2025 uden videre.” 

 

 

NUVÆRENDE TEKST 

 

§ 5, stk. 4 

”Stk. 4 Studentermedlemmer har stemmeret ved valg af formand, næstformand og 

regionsformænd samt ved urafstemning om sammenlægning med andre 

organisationer.” 
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§ 15, stk. 2 og 4 

”Stk. 2. Ekstraordinært urafstemningsvalg af hovedbestyrelsesmedlemmer, 

forretningsudvalg eller regionsformænd kan besluttes af Repræsentantskabet ved 

almindeligt flertal.” 

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. 2 

”Stk. 2 Formand, næstformand og de tre regionsformænd er frikøbte og udgør 

forretningsudvalget.”  

 

§ 33, stk. 1 og 2 

”Stk. 1. Regionen ledes af en bestyrelse bestående af formand, 

studenterrepræsentanter, jf. § 37, stk. 3 og øvrige bestyrelsesmedlemmer, således at 

bestyrelsen udgøres af mindst 13 personer.” 

 

”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.” 

 

§ 34, stk. 1  

”Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv. Såfremt formanden afgår i utide eller 

langvarigt er fraværende, træffer bestyrelsen afgørelse om: 

• Konstituering af et bestyrelsesmedlem som formand eller 

• Udskrivelse af ekstraordinært urafstemningsvalg til formandsposten.” 

 

§ 35, stk. 1 
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”Stk. 1. Regionen tegnes af regionsformanden, dog under respekt for 

hovedbestyrelsens kompetence, jf. § 17 stk. 1 og den til foreningens formand 

henholdsvis næstformand fastlagte tegningsret, jf. § 19.” 

 

BAGGRUND 

Da der er tale om nogle ganske omfattende ændringer i DS’ struktur, indstiller 

Hovedbestyrelsen, at forslagene om udvikling af det regionale politiske arbejde, 

såfremt et af dem vedtages, tidsbegrænses til to år. Det er kun relevant at vedtage 

som ændringsforslag angående forslaget om regionale næstformænd, da forslaget om 

politiske konsulenter ikke griber ind i vedtægterne. En tidsbegrænset forsøgsordning 

vil give mulighed for at evaluere, om forslaget virker efter hensigten og om det 

indfrier de på forhånd opstillede forventninger til forslagets bidrag til organisationens 

udvikling.  


