Lovforslag nr. 10
Stillet af generalforsamlingen i TL Sjælland, Ringsted
Valg af formand samt næstformand i afdelingerne, § 19
Nuværende tekst

Forslag til ændring

Motivation

§ 19, Afdelingsbestyrelsen

§ 19, Afdelingsbestyrelsen

Stk. 1.

Stk. 1.

Afdelingen ledes af en bestyrelse, der
består af formand, næstformand,
kasserer og mindst yderligere 2
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen
vælges på afdelingens ordinære
generalforsamling for 2 år af gangen,
således at halvdelen afgår efter tur hvert
andet år. Formanden vælges 1 år
forskudt for næstformanden.

Afdelingen ledes af en bestyrelse, der
består af formand, næstformand,
kasserer og mindst yderligere 2
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen
vælges på afdelingens ordinære
generalforsamling for 2 år af gangen,
således at halvdelen afgår efter tur hvert
andet år. Formanden vælges 1 år
forskudt for næstformanden.

TL Sjælland Ringsteds motivation: Det er
samme regel-metode som for
kandidatopstilling på en kongres jævnfør
§9 stk. 6 afsnit 3.

Forslag til valg af formand- samt
næstformand, skal være
afdelingsbestyrelsen i hænde 14
dage før generalforsamlingens
afholdelse.

Ændringsforslag stillet af hovedbestyrelsen
Forslaget bevares, men der foretages sletning af en eksisterende bestemmelse som anført.
§ 18, Stk. 8.
Ekstraordinær generalforsamling kan
holdes efter afdelingsbestyrelsens
beslutning, og skal holdes når mindst 1/5
af afdelingens medlemmer fremsætter

§ 18, Stk. 8.
Ekstraordinær generalforsamling kan
holdes efter afdelingsbestyrelsens
beslutning, og skal holdes når mindst 1/5
af afdelingens medlemmer fremsætter
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skriftlig, motiveret begæring herom til
afdelingsformanden.

skriftlig, motiveret begæring herom til
afdelingsformanden.

Begæringen skal indeholde forslag til
generalforsamlingens dagsorden.
Afdelingsbestyrelsen skal i sådanne
tilfælde indkalde til ekstraordinær
generalforsamling med 7 dages varsel.

Begæringen skal indeholde forslag til
generalforsamlingens dagsorden.
Afdelingsbestyrelsen skal i sådanne
tilfælde indkalde til ekstraordinær
generalforsamling med 7 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling skal
endvidere holdes, hvis en
afdelingsformand ikke opnår genvalg på
en ordinær generalforsamling. Denne
ekstraordinære generalforsamling skal
indkaldes med 3 ugers varsel.
Dagsordenen indeholder 1 punkt: Valg af
formand.

Ekstraordinær generalforsamling skal
endvidere holdes, hvis en
afdelingsformand ikke opnår genvalg
på en ordinær generalforsamling.
Denne ekstraordinære
generalforsamling skal indkaldes
med 3 ugers varsel. Dagsordenen
indeholder 1 punkt: Valg af formand.

I den mellemliggende periode ledes
afdelingen af næstformanden.

I den mellemliggende periode ledes
afdelingen af næstformanden.

Kravet om 14 dages varsling af
kandidatur til formands- og
næstformandsposten opfylder behovet for
beskyttelse af en siddende formand. Hvis
den nuværende beskyttelse bevares, vil
den dobbelte beskyttelse hæmme
medlemsdemokratiet og fornyelsen i
regionernes styre.

HB’s bemærkninger og indstilling
Hvis kongressen tilslutter sig hovedbestyrelsens ændringsforslag indstiller hovedbestyrelsen forslaget til vedtagelse, idet den
bemærker, at forslaget giver en god balance mellem beskyttelse af en siddende formand eller næstformand og muligheden for at
udfordre de siddende formænd og næstformænd.
Et flertal af Hovedbestyrelsen indstiller med følgende stemmetal
18 For
0 Imod
0 Hverken for eller imod
at forslaget vedtages som ændret
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