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Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-

tægtens § 15.5 ”Valg af regionsformand” 

 

        
 

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB) 

 

Forslagets tekst: Den foreslåede tekst er markeret med kursiv og fremhævet med gul. 

§ Nuværende tekst Forslag til ændret tekst Begrundelse for 
ændringen 

15.5 Valg af regionsformand 
 
Regionsformanden vælges 
ved urafstemning af regio-
nens medlemmer i året ef-
ter ordinært repræsentant-
skabsmøde. Funktionsperi-
oden er 3 år startende fra 
2005. Kun aktive medlem-
mer kan kandidere og bære 
hvervet som regionsfor-
mand i den region, de er 
medlem af eller bor i. 
 
 
 
 
For at kunne opstille som 
regionsformandskandidat 
kræves mindst 10 stillere 
blandt regionens aktive 
medlemmer, studerende 
medlemmer og pensionist-
medlemmer. 

Valg af regionsformand 
 
Regionsformanden, der 
skal være aktivt medlem af 
foreningen, vælges ved ur-
afstemning af regionens 
medlemmer for en 3-årig 
periode året efter afhol-
delse af ordinært repræsen-
tantskabsmøde. Funktions-
perioden starter den 1. maj. 
Første gang i 2005. En re-
gionsformand kan kun væl-
ges i den region, de er 
medlem af eller bor i. 
 
 
For at kunne opstille som 
regionsformandskandidat 
kræves mindst 10 stillere 
blandt regionens aktive 
medlemmer, studerende 
medlemmer og pensionist-
medlemmer. 

Ændringerne betyder, 
at der skabes over-
ensstemmelse mel-
lem vedtægtens be-
stemmelser om start 
af ordinær funktions-
periode for landsfor-
mand og næstfor-
mand jf. § 14.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Regionsformandskandida-
ter anmelder deres kandi-
datur samt opstillingsgrund-
lag til sekretariatet i Storkø-
benhavn senest den 1. 
marts kl. 12.00. Er der i en 
region mere end én regi-
onsformandskandidat, ud-
sender sekretariatet stem-
mesedler. Stemmesedler 
og præsentation af kandi-
dater udsendes til de stem-
meberettigede medlemmer 
senest den 14. marts. 
 
De stemmeberettigede er 
aktive medlemmer, stude-
rende medlemmer og pen-
sionistmedlemmer. Stem-
mesedlerne skal være for-
eningen i hænde senest 
den 31. marts, således at 
resultatet kan offentliggøres 
senest samtidig med den 
første regionsgeneralfor-
samling. De indkomne 
stemmer optælles af et uvil-
digt stemmeudvalg. 
 
Den kandidat, der har op-
nået flest stemmer, er valgt.  
 
Regionsformandsvalget be-
kræftes skriftligt af den ef-
terfølgende regionsgeneral-
forsamling, såfremt der har 
været fredsvalg. 
 
Regionsformandens funkti-
onsperiode starter den dag 
urafstemningsresultatet of-
fentliggøres eller når regi-
onsgeneralforsamlingen be-
kræfter fredsvalget. Afgår 
regionsformanden i perio-
den, konstituerer regions-
bestyrelsen en ny regions-
formand frem til næste 

 Regionsformandskandida-
ter anmelder deres kandi-
datur samt opstillingsgrund-
lag til sekretariatet i Storkø-
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marts kl. 12.00. Er der i en 
region mere end én regi-
onsformandskandidat, ud-
sender sekretariatet stem-
mesedler. Stemmesedler 
og præsentation af kandi-
dater udsendes til de stem-
meberettigede medlemmer 
senest den 14. marts. 
 
De stemmeberettigede er 
aktive medlemmer, stude-
rende medlemmer og pen-
sionistmedlemmer. Stem-
mesedlerne skal være for-
eningen i hænde senest 
den 31. marts, således at 
resultatet kan offentliggøres 
senest samtidig med den 
første regionsgeneralfor-
samling. De indkomne 
stemmer optælles af et uvil-
digt stemmeudvalg. 
 
Den kandidat, der har op-
nået flest stemmer, er valgt.  
 
Udgår jf. forslag 7 s forud-
sat det forslag vedtages 
 
 
 
 
 
Første afsnit udgår 
 
 
 
 
Afgår regionsformanden i 
perioden, konstituerer regi-
onsbestyrelsen en ny regi-
onsformand frem til næste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ændringen er en kon-
sekvenstilrettelse 
 
 
 
 
 
 
Ændringen er en kon-
sekvenstilrettelse 



generalforsamling eller af-
holder urafstemning. 

generalforsamling eller af-
holder urafstemning 

        
Motivation af forslaget: 

HB ønsker med forslaget at skabe overensstemmelse mellem bestemmelserne i § 14.2 

om valg af og funktionsperiode for landsformand og næstformand. 

Herudover er der nogle konsekvenstilrettelser dels grundet dette forslag dels grundet for-

slag 7 s.          

 

 

 


