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Vedtægtsændring vedr. Lærerstuderendes Landskreds valg af delegerede 

 
 

Nuværende tekst Forslag til ny tekst 

§ 10 A 
Stk. 2. Lærerstuderendes Landskreds 
afholder hvert år et årsmøde. Årsmø-
det består af et antal delegerede, fast-
sat i vedtægterne for Lærerstuderen-
des Landskreds.  
 
Årsmødet vælger som minimum en 
formand, og en næstformand. For-
mand og næstformand kan ikke være 
samme person. Årsmødet vælger end-
videre fraktion 5´s delegerede og sup-
pleanter for disse til Danmarks Lærer-
forenings kongres, jf. § 16, stk. 2. 
Nærmere regler for valg af delegerede 
og suppleanter for disse fastsættes af 
hovedstyrelsen.  
 
 
For formandens og næstformandens 
vedkommende dispenseres fra nærvæ-
rende vedtægters bestemmelser om 
medlemskab, valgbarhed, stemmeret, 
fraktionshenføring og hvad heraf føl-
ger i indtil 2 år efter den pågældendes 
dimission. Der kan ikke dispenseres 
fra bestemmelserne i § 29, stk. 9, sid-
ste sætning (om mistillidsvotum).  
 
Formanden og næstformanden skal på 
valgtidspunktet være medlem af Læ-
rerstuderendes Landskreds. 

§ 10 A 
Stk. 2. Lærerstuderendes Landskreds 
afholder hvert år et årsmøde. Årsmø-
det består af et antal delegerede, fast-
sat i vedtægterne for Lærerstuderen-
des Landskreds.  
 
Årsmødet vælger som minimum en 
formand, og en næstformand. For-
mand og næstformand kan ikke være 
samme person. Hvert år vælger års-
mødet fraktion 5´s delegerede og sup-
pleanter for disse til Danmarks Lærer-
forenings kongres, jf. § 16, stk. 2. Val-
get gælder i 1 år. Nærmere regler for 
valg af delegerede og suppleanter for 
disse fastsættes af hovedstyrelsen. 
 
For formandens og næstformandens 
vedkommende dispenseres fra nærvæ-
rende vedtægters bestemmelser om 
medlemskab, valgbarhed, stemmeret, 
fraktionshenføring og hvad heraf føl-
ger i indtil 2 år efter den pågældendes 
dimission. Der kan ikke dispenseres 
fra bestemmelserne i § 29, stk. 9, sid-
ste sætning (om mistillidsvotum).  
 
Formanden og næstformanden skal på 
valgtidspunktet være medlem af Læ-
rerstuderendes Landskreds. 



§ 15 
Stk. 2. Hvert andet år foretages valg af 
262, jf. dog § 16, stk. 4, delegerede, 
som sammen med hovedstyrelsen, 4 
delegerede fra Skolelederforeningen 
(kreds 182), 10 delegerede fra fraktion 
4 og 2 repræsentanter fra IMAK kreds 
danner foreningens kongres.  
 
 
 
Valget gælder fra 1. april i alle lige 
årstal og 2 år frem. For de delegerede 
fra Lærerstuderendes Landskreds 
gælder valget dog fra 1. april i alle år 
og 1 år frem. Valget udskrives i et 
medlemsblad senest 15. januar i lige 
årstal - for Lærerstuderendes Lands-
kreds dog i alle år - og ledes af hoved-
styrelsen. 

§ 15 
Stk. 2. Hvert andet år foretages valg af 
252, jf. dog § 16, stk. 4, delegerede, 
som sammen med hovedstyrelsen, 10 
delegerede fra Lærerstuderendes 
Landskreds (kreds 183), 4 delegerede 
fra Skolelederforeningen (kreds 182), 
10 delegerede fra fraktion 4 og 2 re-
præsentanter fra IMAK (kreds161) 
danner foreningens kongres.  
 
Valgene udskrives og ledes af hoved-
styrelsen. Valgene i lokalkredsene 
udskrives ved udsendelse til kredsene i 
december i ulige årstal. De landsdæk-
kende valg i fraktion 2 og i Lands-
kredsen (kreds 181) udskrives i Folke-
skolen senest 15. januar i lige årstal.  
Valgene gælder fra 1. april i lige årstal 
og 2 år frem.  

§ 16 
Forud for valg til kongressen optælles 
pr. 1. december i ulige årstal, hvor 
mange medlemmer der er i fraktio-
nerne 1 og 2 samt i Lærerstuderendes 
Landskreds (kreds 183). Medlemmer i 
IMAK medregnes ikke i denne optæl-
ling. 

§ 16 
Forud for valg til kongressen optælles 
pr. 1. december i ulige årstal, hvor 
mange medlemmer der er i fraktio-
nerne 1 og 2. Medlemmer i IMAK 
medregnes ikke i denne optælling. 

Stk. 2.  
Fraktion 2 og Lærerstuderendes 
Landskreds (kreds 183) tildeles dele-
gerede i forhold til deres medlemstal, 
dog kan de hver højst tildeles 10 dele-
gerede. De resterende delegerede for-
deles mellem kredsene på grundlag af 
deres medlemstal i fraktion 1, som 
angivet i stk. 3 og 4. 

Stk. 2.  
Fraktion 2 tildeles delegerede i for-
hold til fraktionens medlemstal. Dog 
kan fraktionen højst tildeles 10 delege-
rede. De resterende delegerede forde-
les mellem kredsene på grundlag af 
deres medlemstal i fraktion 1, som 
angivet i stk. 3 og 4. 
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