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Lovforslag nr. 4 

Stillet af Hovedbestyrelsen 

Elektronisk demokrati, §§ 9,11,13 

Nuværende tekst Forslag til ændring Motivation 

 § 9, Kongressens funktion 

nyt 

Stk. 2, Hovedbestyrelsen kan 

beslutte, at kongressen helt eller 

delvis holdes elektronisk i følgende 

tilfælde: 

1. Såfremt en kongres med fysisk 

fremmøde ikke kan 

gennemføres grundet 

myndighedernes pålæg eller 

anbefalinger. 

2. En ekstraordinær kongres, der 

alene har valg af formand på 

dagsordenen, og hvor der 

alene er opstillet 1 kandidat. 

Medlemmernes adgang til internettet og 

den elektroniske udvikling er nu så langt 

fremme, at en elektronisk kongres kan 

gennemføres på betryggende vis. 

Elektronisk kongres kan være relevant, 

hvor en almindelig kongres ikke er mulig, 

eller hvis der alene skal vælges ny 

formand. 

 

§ 9, Stk. 3. 

Varsling af ordinær kongres sker i januar 

på TL’s hjemmeside eller ved skriftlig 

tilsigelse til samtlige aktive medlemmer. 

Senest 3 uger før kongressen skal 

dagsorden, fortegnelse over delegerede, 

beretning, regnskaber, forslag, 

hovedbestyrelsens forslag til kongressens 

fastsættelse af retningslinier for 

kontingent samt administrationstilskud, 

honorarer, lønninger, rejsegodtgørelse og 

diæter samt navne på kandidater være 

udsendt til de delegerede. 

§9, Stk. 3 

Varsling af ordinær kongres sker i januar 

på TL’s hjemmeside eller ved skriftlig 

tilsigelse til samtlige aktive medlemmer. 

Tilsigelsen kan også sendes 

elektronisk. Senest 3 uger før 

kongressen skal dagsorden, fortegnelse 

over delegerede, beretning, regnskaber, 

forslag, hovedbestyrelsens forslag til 

kongressens fastsættelse af retningslinjer 

for kontingent samt 

administrationstilskud, honorarer, 

lønninger, rejsegodtgørelse og diæter 

samt navne på kandidater være udsendt 

Såvel ved kongresser med fysisk 

fremmøde som elektroniske kongresser 

er det hensigtsmæssigt, at der åbnes 

mulighed for, at kongresmaterialet ikke 

trykkes op, men i stedet gøres elektronisk 

tilgængeligt for medlemmerne. 
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 til eller gjort elektronisk tilgængeligt 

for de delegerede. 

§ 11, Landsafstemning 

 

Stk. 1. 

TL’s hovedbestyrelse kan i tiden mellem 2 

kongresser lade foretage almindelig 

afstemning (landsafstemning) blandt TL’s 

aktive medlemmer om lovændringer, 

kontingentspørgsmål og andre sager, der 

kræver hurtig afgørelse. 

 

 

Stk. 2. 

Ved en sags udsendelse til 

landsafstemning, skal der gives en frist, 

der ikke må være mindre end 10 dage, 

indenfor hvilken  

stemmesedlerne skal være tilbagesendt. 

§ 11, Landsafstemning 

 

Stk. 1. 

TL’s hovedbestyrelse kan i tiden mellem 2 

kongresser lade foretage almindelig 

afstemning (landsafstemning) blandt TL’s 

aktive medlemmer om lovændringer, 

kontingentspørgsmål og andre sager, der 

kræver hurtig afgørelse. 

Landsafstemning kan også 

gennemføres ved elektronisk 

afstemning helt eller delvist. 

Stk. 2. 

Ved en sags udsendelse til 

landsafstemning, skal der gives en frist, 

der ikke må være mindre end 10 dage, 

indenfor hvilken stemme skal være 

afgivet eller stemmesedlerne skal være 

tilbagesendt eller  

Når TL gennemfører urafstemning om 

overenskomstresultatet, sker det i dag 

udelukkende ved elektronisk afstemning. 

En landsafstemning kan derfor også 

gennemføres elektronisk. 

 

 § 13, TL’s hovedbestyrelse 

Nyt stykke i slutningen af bestemmelsen 

Hovedbestyrelsen kan tillade eller 

bestemme, at en eller flere TL-

regionsgeneralforsamlinger helt eller 

delvist afholdes elektronisk.  

Hovedbestyrelsen fastlægger i givet 

fald retningslinjer for elektroniske 

regionsgeneralforsamlinger 

TL-Regionerne får et stort areal. For at 

sikre medlemsdemokratiet kan det blive 

nødvendigt, at anvende elektroniske 

regionsgeneralforsamlinger. 

 



    

Afsnit 7 Lovforslag 4 - side 39 af 58 

 § 14, Hovedbestyrelse, sammensætning 

møder mm. 

Nyt  

§ 14, stk. 3. 

Forretningsudvalget kan beslutte, at 

et hovedbestyrelsesmøde holdes 

elektronisk og således uden fysisk 

fremmøde i følgende tilfælde: 

 

1. Såfremt et 

hovedbestyrelsesmøde med 

fysisk fremmøde ikke kan 

gennemføres grundet 

myndighedernes pålæg eller 

anbefalinger. 

2. Dagsordenens længe eller 

karakter gør et fysisk møde 

unødvendigt 

 

For så vidt angår tilfælde 2 skal 

hovedbestyrelsesmødet dog 

gennemføres fysisk, såfremt mindst 3 

medlemmer af hovedbestyrelsen 

indenfor 3 dage efter indkaldelsen 

stiller krav herom. 

For at lette medlemmernes arbejde og 

fremme hovedbestyrelsens rolle som 

øverste politiske organ i TL bør der 

etableres mulighed for elektroniske 

møder, hvor dette er mest 

hensigtsmæssigt. 
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HB’s bemærkninger og indstilling 

Medlemmernes adgang til internettet og den elektroniske udvikling er nu så langt fremme, at elektroniske møder og afstemninger 

kan gennemføres betryggende. Forslaget vil medvirke til at sikre medlemmer og tillidsvalgte indflydelse på TL. Hovedbestyrelsen 

indstiller forslaget til vedtagelse. 

Et flertal af Hovedbestyrelsen indstiller med følgende stemmetal 

18 For 

0 Imod 

0 Hverken for eller imod 

at forslaget vedtages 

 


