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Lovforslag nr. 14 

Stillet af Generalforsamlingen TL Sjælland, Hillerød 

Valgperiode for afdelingsformænd, § 18 

Nuværende tekst Forslag til ændring Motivation 

§ 18, Afdelingsgeneralforsamlinger 

§ 18, Stk. 4. 

Generalforsamlingens dagsorden skal 

mindst omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om afdelingens 

virksomhed. 

3. Regnskab og status. 

4. Forslag, der ønskes indbragt for TL’s 

hovedbestyrelse eller kongres. 

5. Forslag vedrørende afdelingen. 

6. Valg til følgende tillidshverv: 

 a) formand 

 b) næstformand 

 c) kasserer 

 d) bestyrelsesmedlemmer 

 e) suppleanter 

 f) revisorer 

 g) revisorsuppleant 

§ 18, Afdelingsgeneralforsamlinger 

§ 18, Stk. 4. 

Generalforsamlingens dagsorden skal 

mindst omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om afdelingens 

virksomhed. 

3. Regnskab og status. 

4. Forslag, der ønskes indbragt for TL’s 

hovedbestyrelse eller kongres. 

5. Forslag vedrørende afdelingen. 

6. Valg til følgende tillidshverv: 

 a) formand 

 a) næstformand 

 b) kasserer 

 c) bestyrelsesmedlemmer 

 d) suppleanter 

 e) revisorer 

 f) revisorsuppleant 

En nyvalgt formand skal have mulighed 

for at sætte sig ind i samtlige funktioner. 

Ved at følge kongresperioden, kan 

formanden ligeledes blive stillet til ansvar 

for de opnåede resultater eller mangel på 

samme.  
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 h) delegerede til TL’s 

kongres jf. § 8 

 i) suppleanter for de under 

h) valgte delegerede. 

7. I kongresåret desuden valg af: 

 a) medlem(er) af TL’s 

hovedbestyrelse jf. § 14, stk. 1 

 b) suppleant(er) for 

hovedbestyrelsesmedlem(er) jf. § 14, 

 g) delegerede til TL’s 

kongres jf. § 8 

 h) suppleanter for de under 

h) valgte delegerede. 

7. I kongresåret desuden valg af: 

                 a) formand 

 b) medlem(er) af TL’s 

hovedbestyrelse jf. § 14, stk. 1 

 c) suppleant(er) for 

hovedbestyrelsesmedlem(er) jf. § 14, 

HB’s bemærkninger og indstilling 

Hovedbestyrelsen bemærker, at med forslaget risikerer TLs regioner at stå med nyvalgte formænd og næstformænd hvert 3. år. 

Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til forkastelse. 

Et flertal af Hovedbestyrelsen indstiller med følgende stemmetal 

15 For 

1 Imod 

0 Hverken for eller imod 

at forslaget forkastes 


