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Ændring af vedtægternes reference til offentliggørelse af in-
formationer i medlemsbladet. 

5.1 
Ændring af dele af DLF’s 

vedtægter 

 
Motivation 

Foreningens vedtægter fastslår at offentliggørelse af tidsfrister for valg m.m. 
skal ske via medlemsbladet. 
 
I en tid hvor mere og mere foregår digitalt, kan der argumenteres for, at det 
fysiske medlemsblad ikke længere er det naturlige sted for formidling af infor-
mation til foreningens medlemmer. Dette sammenholdt med at antallet af 
bladudgivelser er blevet reduceret til hver 2. uge, hvilket betyder, at timingen af 
annoncering i bladet ift. de vedtægtsbestemte tidsfrister kan blive udfordret, 
gør, at der stilles forslag om, at referencerne til medlemsbladet i vedtægterne 
erstattes af en formulering om, at der sker en offentliggørelse af oplysninger på 
medlemsbladets hjemmeside.  
 
Der lægges samtidig op til, at det indskrives i vedtægterne, at offentliggørelsen 
af vedtægtsbestemte oplysninger både sker på foreningens hjemmeside og på-
medlemsbladets hjemmeside. Det betyder fx at annoncering af kongres og 
valghandlinger fremover konsekvent offentliggøres på foreningens hjemmeside 
og på bladets hjemmeside. Der lægges op til, at der fortsat sker en annoncering 
i det fysiske blad. 
 
Forslaget indebærer en ændring af formuleringerne i vedtægternes paragraf: 
§ 17, stk. 1. og stk. 7, § 20 stk. 1, § 27, stk. 1, § 28, stk. 1, § 29, stk. 1 og  
§ 33, stk. 1, jf. bilag 2. 
 
Forslag 
 

Gældende tekst Ny tekst 

Valg af kongressen 
 
§ 17… 
 
Stk. 4. Er der inden for fraktion 2 eller 
i Landskredsen indkommet flere kan-
didatforslag end det antal delegerede, 
der i alt kan vælges, holdes valg efter 
følgende regler: 

Valg af kongressen 
 
§ 17… 
 
Stk. 4. Er der inden for fraktion 2 eller 
i Landskredsen indkommet flere kan-
didatforslag end det antal delegerede, 
der i alt kan vælges, holdes valg efter 
følgende regler: 
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De indkomne kandidatforslag offent-
liggøres i et medlemsblad sammen 
med stillernes navne. 
 
Hvert stemmeberettiget medlem råder 
over det antal stemmer, som svarer til 
antallet af delegerede i fraktion 2 hen-
holdsvis i Landskredsen (kreds 181). 
Disse stemmer kan gives til én kandi-
dat eller fordeles mellem flere. 
 
Et medlem kan kun stemme på en 
kandidat, der er opstillet inden for 
fraktion 2, hvorunder vedkommende 
medlem i medfør af § 6, stk. 3 har 
stemmeret, henholdsvis Landskredsen 

 
De indkomne kandidatforslag offent-
liggøres på foreningens og medlemsbladets 
hjemmeside sammen med stillernes nav-
ne. 
 
Hvert stemmeberettiget medlem råder 
over det antal stemmer, som svarer til 
antallet af delegerede i fraktion 2 hen-
holdsvis i Landskredsen (kreds 181). 
Disse stemmer kan gives til én kandi-
dat eller fordeles mellem flere. 
 
Et medlem kan kun stemme på en 
kandidat, der er opstillet inden for 
fraktion 2, hvorunder vedkommende 
medlem i medfør af § 6, stk. 3 har 
stemmeret, henholdsvis Landskredsen 

Valg af kongressen 
 
§ 17… 
 
Stk. 7. Resultatet af valget offentliggø-
res i et medlemsblad. 
 

Valg af kongressen 
 
§ 17… 
 
Stk. 7. Resultatet af valget offentliggø-
res på foreningens og medlemsbladets hjem-
meside. 

Kongressens møder 
 
§ 20. 
 
Tid og sted for kongressens møder 
fastsættes af hovedstyrelsen. Ordinære 
kongresser meddeles til medlemmerne 
i et medlemsblad senest 2 måneder før 
mødets afholdelse. 
 
For ekstraordinære kongressers ved-
kommende meddeles deres afholdelse 
enten i et medlemsblad eller ved skri-
velse til de delegerede. 
 
Samtidig med meddelelsen om tid og 
sted for kongressen meddeles en fore-
løbig dagsorden, herunder hovedsty-
relsens eventuelle forslag til em-
ner/temaer, som skal drøftes af kon-
gressen. 
 
… 

Kongressens møder 
 
§ 20. 
 
Tid og sted for kongressens møder 
fastsættes af hovedstyrelsen. Ordinære 
kongresser meddeles til medlemmerne 
på foreningens og medlemsbladets hjemmeside 
senest 2 måneder før mødets afhol-
delse. 
 
For ekstraordinære kongressers ved-
kommende meddeles deres afholdelse 
enten i et medlemsblad eller ved skri-
velse til de delegerede. 
 
Samtidig med meddelelsen om tid og 
sted for kongressen meddeles en fore-
løbig dagsorden, herunder hovedsty-
relsens eventuelle forslag til em-
ner/temaer, som skal drøftes af kon-
gressen. 
 
… 
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Valg af hovedstyrelsen 
 
§ 27. 
 
Valget udskrives i et medlemsblad 
senest den 20. oktober det årstal, val-
get skal foregå, og samtidig indkaldes 
kandidatforslag. 
 
Valget ledes af hovedstyrelsen, der ud 
over bestemmelserne i §§ 27 og 28 
fastsætter nærmere regler for valget. 
 
… 

Valg af hovedstyrelsen 
 
§ 27. 
 
Valget udskrives på foreningens og med-
lemsbladets hjemmeside senest den 20. 
oktober det årstal, valget skal foregå, 
og samtidig indkaldes kandidatforslag. 
 
Valget ledes af hovedstyrelsen, der ud 
over bestemmelserne i §§ 27 og 28 
fastsætter nærmere regler for valget. 
 
… 

§ 28.  
 
Stk. 2. Er der inden for en valggruppe 
indkommet flere gyldige kandidatfor-
slag end det antal mandater, valggrup-
pen har ret til, holdes valg efter føl-
gende regler: 
 
De foreslåede kandidaters og supple-
anters navne samt stillernes navne 
offentliggøres i et medlemsblad. 
 
Hvert stemmeberettiget medlem i 
valggruppe I råder over 18 stemmer. 
Disse stemmer kan gives til én kandi-
dat eller fordeles mellem flere. Hvert 
stemmeberettiget medlem i valggrup-
pe II råder over 1 stemme. 
 
Et medlem kan kun stemme på kan-
didater, som er opstillet inden for den 
valggruppe, der omfatter den med-
lemsgruppe, hvorunder vedkommen-
de står opført i foreningens centrale 
medlemssystem. 
 

§ 28.  
 
Stk. 2. Er der inden for en valggruppe 
indkommet flere gyldige kandidatfor-
slag end det antal mandater, valggrup-
pen har ret til, holdes valg efter føl-
gende regler: 
 
De foreslåede kandidaters og supple-
anters navne samt stillernes navne 
offentliggøres på foreningens og medlems-
bladets hjemmeside.  
 
Hvert stemmeberettiget medlem i 
valggruppe I råder over 18 stemmer. 
Disse stemmer kan gives til én kandi-
dat eller fordeles mellem flere. Hvert 
stemmeberettiget medlem i valggrup-
pe II råder over 1 stemme. 
 
Et medlem kan kun stemme på kan-
didater, som er opstillet inden for den 
valggruppe, der omfatter den med-
lemsgruppe, hvorunder vedkommen-
de står opført i foreningens centrale 
medlemssystem 

§ 29… 
 
Stk. 7. Urafstemning, jf. stk. 6, skal 
afholdes senest 2 måneder (skolernes 
sommerferie dog fraregnet) efter be-
gæringens modtagelse. Afstemningen 
skal foregå skriftligt og hemmeligt, og 
der kan stemmes enten ja eller nej. 
Vedtages et forslag om et mistillidsvo-
tum til hovedstyrelsen, udskrives ny-

§ 29… 
 
Stk. 7. Urafstemning, jf. stk. 6, skal 
afholdes senest 2 måneder (skolernes 
sommerferie dog fraregnet) efter be-
gæringens modtagelse. Afstemningen 
skal foregå skriftligt og hemmeligt, og 
der kan stemmes enten ja eller nej. 
Vedtages et forslag om et mistillidsvo-
tum til hovedstyrelsen, udskrives ny-
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valg til hovedstyrelsen, jf. §§ 26, 27 og 
28, dog undtaget bestemmelserne 
vedrørende datoer. 
 
Et forslag om et mistillidsvotum til 
hovedstyrelsen er vedtaget, såfremt et 
flertal af de afgivne stemmer har stemt 
ja. 
 
Hovedstyrelsen fastsætter i øvrigt 
nærmere regler for afstemningen, 
herunder for kredsenes medvirken. 
 
Valget udskrives i et medlemsblad 
senest 3 uger efter vedtagelsen af det 
fremsatte mistillidsvotum. Fristen for 
indsendelse af kandidatforslag skal 
være mindst 2 uger og højst 4 uger fra 
valgets udskrivelse (skolernes som-
merferie dog fraregnet). 
 
Den således valgte hovedstyrelse til-
træder ugedagen efter valgets opgørel-
se, og den nyvalgte hovedstyrelses 
valgperiode vil vare til udløbet af 
valgperioden for den aftrådte hoved-
styrelse. 

valg til hovedstyrelsen, jf. §§ 26, 27 og 
28, dog undtaget bestemmelserne 
vedrørende datoer. 
 
Et forslag om et mistillidsvotum til 
hovedstyrelsen er vedtaget, såfremt et 
flertal af de afgivne stemmer har stemt 
ja. 
 
Hovedstyrelsen fastsætter i øvrigt 
nærmere regler for afstemningen, 
herunder for kredsenes medvirken. 
 
Valget udskrives på foreningens og med-
lemsbladets hjemmeside senest 3 uger efter 
vedtagelsen af det fremsatte mistillids-
votum. Fristen for indsendelse af 
kandidatforslag skal være mindst 2 
uger og højst 4 uger fra valgets ud-
skrivelse (skolernes sommerferie dog 
fraregnet). 
 
Den således valgte hovedstyrelse til-
træder ugedagen efter valgets opgørel-
se, og den nyvalgte hovedstyrelses 
valgperiode vil vare til udløbet af 
valgperioden for den aftrådte hoved-
styrelse. 

Regnskabsår, revision, tegningsret 
 
§ 33. 
 
Foreningens regnskabsår er kalender-
året. Regnskabet revideres af forenin-
gens valgte revisorer og en af hoved-
styrelsen udpeget statsautoriseret revi-
sor. De reviderede regnskaber skal, 
umiddelbart efter at de har været fore-
lagt kongressen, offentliggøres i et 
medlemsblad til alle medlemmer. 
 

Regnskabsår, revision, tegningsret 
 
§ 33. 
 
Foreningens regnskabsår er kalender-
året. Regnskabet revideres af forenin-
gens valgte revisorer og en af hoved-
styrelsen udpeget statsautoriseret revi-
sor. De reviderede regnskaber skal, 
umiddelbart efter at de har været fore-
lagt kongressen, offentliggøres på 
foreningens og medlemsbladets hjemmeside.  


