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Lovforslag nr. 11  

Stillet af generalforsamlingen i TL Sjælland, Ringsted 

§9, Valg af midlertidig næstformand 
Nuværende tekst Forslag til ændring Motivation 

§ 9, Kongressens funktion 

Stk. 2. 

Dagsorden for den ordinære kongres skal 

mindst indeholde følgende punkter. 

1. Valg af dirigent. 

2. Konstatering af tilstedeværende 

kongresdeltagere. 

3. Beretning fra TL’s hovedbestyrelse. 

4. Forelæggelse af årsrapporter for 

regnskabsår afsluttet siden sidste 

ordinære kongres til efterretning for 

kongressen. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Retningslinier ifølge forslag fra 

hovedbestyrelsen for fastsættelse af 

kontingenter, administrationstilskud, 

honorarer, lønninger, rejsegodtgørelse og 

diæter. 

7. Valg af: 

a) forbundsformand. 

b) næstformand eller 

beslutning om ikke at 

vælge næstformand i 

den 

§ 9, Kongressens funktion 

Stk. 2. 

Dagsorden for den ordinære kongres skal 

mindst indeholde følgende punkter. 

1. Valg af dirigent. 

2. Konstatering af tilstedeværende 

kongresdeltagere. 

3. Beretning fra TL’s hovedbestyrelse. 

4. Forelæggelse af årsrapporter for 

regnskabsår afsluttet siden sidste 

ordinære kongres til efterretning for 

kongressen. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Retningslinjer ifølge forslag fra 

hovedbestyrelsen for fastsættelse af 

kontingenter, administrationstilskud, 

honorarer, lønninger, rejsegodtgørelse og 

diæter. 

7. Valg af: 

a) forbundsformand. 

b) næstformand eller 

beslutning om ikke at 

vælge næstformand i den 

TL Sjælland, Ringsteds motivation: Dette 

for at sikre den politiske struktur. 
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pågældende kongresperiode 

efter indstilling fra 

hovedbestyrelsen. 

 c) 2 kritiske revisorer. 

 d) suppleanter for de kritiske 

revisorer. 

 

pågældende kongresperiode 

efter indstilling fra 

hovedbestyrelsen. 

Næstformand kan dog 

vælges ad hoc af 

hovedbestyrelsen, dog 

kun blandt 

hovedbestyrelsens 

medlemmer, for 

kortere perioder. 

 c) 2 kritiske revisorer. 

 d) suppleanter for de kritiske 

revisorer. 

HB’s bemærkninger og indstilling 

Ifølge hovedbestyrelsens forslag 1, så vælger HB for fremtiden 2 næstformænd. Målet med TL Sjælland, Ringsteds forslag bliver 

nået med HBs forslag. Forslaget indstilles til forkastelse. 

 

Et flertal af Hovedbestyrelsen indstiller med følgende stemmetal 

16 For 

0 Imod 

0 Hverken for eller imod 

at forslaget forkastes


