
    

Afsnit 7 Lovforslag 3- side 35 af 58 

Lovforslag nr. 3 

Stillet af Hovedbestyrelsen 

3-årig kongresperiode og afskaffelse af repræsentantskabsmøde, §§ 9,12 

Nuværende tekst Forslag til ændring Motivation 

§ 9, Kongressens funktion 

§9, stk. 1. 

a) Ordinær kongres afholdes hvert 4. år, 

almindeligvis i oktober måned. 

§ 9, Kongressens funktion 

§9, stk. 1. 

a) Ordinær kongres afholdes hvert 3. år, 

almindeligvis i oktober måned. 

Forkortelsen af kongresperioden vil sikre, 

at TLs øverste demokratiske organ kan 

spille en mere aktiv rolle. Forkortelsen 

skal ses i sammenhæng med afskaffelsen 

af repræsentantskabsmødet. 

§ 12, Repræsentantskabsmøde 

 

Stk. 1. 

Midt i hver kongresperiode afholdes der 

repræsentantskabsmøde for drøftelse af 

og beslutning om TL’s politik. 

 

 

Stk. 2. 

Repræsentantskabet består af den 

personkreds, som kunne deltage i en 

kongres, hvis den blev afholdt på samme 

tidspunkt som repræsentantskabsmødet. 

 

Stk. 3. 

Dagsordenen for 

repræsentantskabsmødet skal mindst 

indeholde følgende punkter: 

§ 12, Repræsentantskabsmøde 

 

Stk. 1. 

Midt i hver kongresperiode afholdes 

der repræsentantskabsmøde for 

drøftelse af og beslutning om TL’s 

politik. 

 

Stk. 2. 

Repræsentantskabet består af den 

personkreds, som kunne deltage i en 

kongres, hvis den blev afholdt på 

samme tidspunkt som 

repræsentantskabsmødet. 

 

Stk. 3. 

Dagsordenen for 

repræsentantskabsmødet skal mindst 

indeholde følgende punkter: 

Repræsentantskabsmøderne har vist sig 

ikke længere at have den samme 

relevans. Med indførelse af en kortere 

kongresperiode bortfalder behovet. TLs 

hovedbestyrelsen vil fortsat kunne 

arrangere faglige arrangementer for alle 

TLs medlemmer. 
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1. Valg af dirigent 

2. Beretninger 

3. Eventuelt. 

1. Valg af dirigent 

2. Beretninger 

3. Eventuelt. 

HB’s bemærkninger og indstilling 

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om en treårig kongresperiode. Den kortere kongresperiode og de hidtidige 

erfaringer med repræsentantskabsmøder udgør grundlaget for, at hovedbestyrelsen indstiller forslaget til vedtagelse. 

Et flertal af Hovedbestyrelsen indstiller med følgende stemmetal 

17 For 

0 Imod 

0 Hverken for eller imod 

at forslaget vedtages 

 


