Lovforslag nr. 12
Stillet af generalforsamlingen i TL Sjælland, Ringsted
Afdelingsformand og næstformand bliver HB-medlemmer, § 14 og 18
Nuværende tekst

Forslag til ændring

Motivation

§ 14, Hovedbestyrelse, sammensætning,
møder m.v.

§ 14, Hovedbestyrelse, sammensætning,
møder m.v.

Stk. 1.

Stk. 1.

TL Sjælland, Ringsteds motivation: Dette
for at sikre at det altid er
afdelingsformand samt
afdelingsnæstformand der sidder i HB.

TL’s hovedbestyrelse består af følgende
medlemmer:

TL’s hovedbestyrelse består af følgende
medlemmer:

a) TL’s formand.

a) TL’s formand.

b) TL’s næstformand, hvis en sådan er
valgt.

b) TL’s næstformand, hvis en sådan er
valgt.

Begge valgt af kongressen inden for
dennes midte.

Begge valgt af kongressen inden for
dennes midte.

c) Medlemmer valgt på afdelingernes
generalforsamlinger.

c) Medlemmer valgt på afdelingernes
generalforsamlinger.
c) Den til enhver tid siddende
afdelingsbestyrelses-formand og
afdelingsbestyrelses-næstformand.

De under c) nævnte medlemmer fordeles
mellem afdelingerne, således at hver
afdeling vælger to medlemmer, hvoraf
den ene er afdelingsformanden, der er
lønnet af TL, medens den anden ikke er
lønnet af TL. Afdelinger med over 5.000
aktive medlemmer tildeles yderligere et
hovedbestyrelsesmedlem, der ikke er
lønnet af TL. Det er antallet af aktive
medlemmer pr. 31. december i året forud
for det år, hvori den ordinære kongres

De under c) nævnte medlemmer fordeles
mellem afdelingerne, således at hver
afdeling vælger to medlemmer, hvoraf
den ene er afdelingsformanden, der er
lønnet af TL, medens den anden ikke er
lønnet af TL. Afdelinger med over 5.000
aktive medlemmer tildeles yderligere et
hovedbestyrelsesmedlem, der ikke er
lønnet af TL. Det er antallet af aktive
medlemmer pr. 31. december i året forud
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afholdes, der lægges til grund.
Hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for
perioden indtil næste ordinære kongres,
jf. dog § 18, stk. 6.

§ 18, Afdelingsgeneralforsamlinger
§ 18, stk. 2 nr. 7a
7. I kongresåret desuden valg af:
a) medlem(er) af TL’s
hovedbestyrelse jf. § 14, stk.

for det år, hvori den ordinære kongres
afholdes, der lægges til grund.
Hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for
perioden indtil næste ordinære kongres,
jf. dog § 18, stk. 6.

§ 18, Afdelingsgeneralforsamlinger
§ 18, stk. 2 nr. 7a
7. I kongresåret desuden valg af:
a) medlem(er) af TL’s
hovedbestyrelse jf. § 14, stk. 1
a) Afdelinger med mere
end 5000 medlemmer jf. § 14, stk. 1
vælger yderligere et
hovedbestyrelsesmedlem.

HB’s bemærkninger og indstilling
HBs forslag nr. 1 er hver region repræsenteret ved dens formand og næstformand. Målet med TL Ringsteds forslag nås med HBs
forslag 1. HB indstiller forslaget til forkastelse.
Et flertal af Hovedbestyrelsen indstiller med følgende stemmetal
16 For
0 Imod
0 Hverken for eller imod
at forslaget forkastes
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