
8. Forlag til vedtægtsændringer stillet af Lars Nørgaard Andersen 

Forslag og motivering: Foreningens krav i vedtægterne om kønskvotering bortfalder, så KLF på 

lige fod med resten af DLF vælger bestyrelsesmedlemmer udelukkende så de kandidater, der får 

flest stemmer bliver valgt.  

Nugældende vedtægter Forslag til vedtægtsændring fra 

Lars Nørgaard Andersen 

§ 14 stk. 2 

Bestyrelsesmedlemmerne og de fire suppleanter 

til bestyrelsen er kongresdelegerede i DLF. 

§ 14 stk. 2 

Bestyrelsesmedlemmerne og de fire suppleanter 

til bestyrelsen er kongresdelegerede i DLF. 

 

§ 15  

I tilfælde af formandens afgang i en valgperiode 

fungerer næstformanden, indtil valg af formand 

har fundet sted. Dette skal ske snarest og senest 

inden udløbet af 3 måneder. Dette valg gælder 

for resten af perioden.  

I tilfælde af næstformandens afgang i en 

valgperiode skal der snarest og senest inden 

udløbet af 3 måneder ske nyvalg. Dette valg 

gælder for resten af perioden.  

Bestemmelsen om kønskvotering i § 21 er ikke 

gældende ved valg af næstformand uden for den 

i § 20 omtalte opstillingsgeneralforsamling.  

 

§ 15  

I tilfælde af formandens afgang i en valgperiode 

fungerer næstformanden, indtil valg af formand 

har fundet sted. Dette skal ske snarest og senest 

inden udløbet af 3 måneder. Dette valg gælder 

for resten af perioden.  

I tilfælde af næstformandens afgang i en 

valgperiode skal der snarest og senest inden 

udløbet af 3 måneder ske nyvalg. Dette valg 

gælder for resten af perioden.  

Bestemmelsen om kønskvotering i § 21 er ikke 

gældende ved valg af næstformand uden for den 

i § 20 omtalte opstillingsgeneralforsamling.  

 

§ 20 stk. 1. 

Hvert 2. år afholdes i februar måned en  

opstillingsgeneralforsamling med følgende 

dagsorden:  

 

1. Valg af dirigent og hjælpedirigent.  

2. Valg af referenter.  

3. Fastsættelse af forretningsorden.  

4. Opstilling af kandidater til 

formandsvalget og næstformandsvalget.  

5. Opstilling af mindst 6 kvindelige og 

mindst 6 mandlige kandidater til valg af 

bestyrelse og suppleanter. 

6. Opstilling af kandidater til valget af 

supplerende kongresdelegerede.  

 

§ 20 stk. 1. 

Hvert 2. år afholdes i februar måned en  

opstillingsgeneralforsamling med følgende 

dagsorden:  

 

1. Valg af dirigent og hjælpedirigent.  

2. Valg af referenter.  

3. Fastsættelse af forretningsorden.  

4. Opstilling af kandidater til 

formandsvalget og næstformandsvalget.  

5. Opstilling af mindst 6 kvindelige og 

mindst 6 mandlige kandidater til valg af 

bestyrelse og suppleanter. 

5.   Opstilling af mindst 7 kandidater til 

valg af bestyrelse og 5 suppleanter til 

bestyrelsen 

6. Opstilling af kandidater til valget af 

supplerende kongresdelegerede.  

 

§ 21 Stk. 7  

Ved valg af medlemmer og suppleanter til 

bestyrelsen afgør almindelig stemmeflerhed 

§ 21 stk. 7 

Ved valg af medlemmer og suppleanter til 

bestyrelsen afgør almindelig stemmeflerhed 



valget, således at de (3)4 kvindelige kandidater 

og de (3)4 mandlige kandidater, der har opnået 

flest stemmer, er bestyrelsesmedlemmer, og de 

to næste kvindelige og de to næste mandlige 

kandidater er suppleanter i rækkefølge efter 

deres stemmetal for henholdsvis kvindelige og 

mandlige bestyrelsesmedlemmer. Såfremt 

næstformanden er en mand skal der kun vælges 

3 mandlige medlemmer til bestyrelsen, såfremt 

næstformanden er en kvinde, skal der kun 

vælges 3 kvindelige medlemmer til bestyrelsen.  

 

valget., således at de (3)4 kvindelige kandidater 

og de (3)4 mandlige kandidater, der har opnået 

flest stemmer, er bestyrelsesmedlemmer, og de 

to næste kvindelige og de to næste mandlige 

kandidater er suppleanter i rækkefølge efter 

deres stemmetal for henholdsvis kvindelige og 

mandlige bestyrelsesmedlemmer. Såfremt 

næstformanden er en mand skal der kun vælges 

3 mandlige medlemmer til bestyrelsen, såfremt 

næstformanden er en kvinde, skal der kun 

vælges 3 kvindelige medlemmer til bestyrelsen.  

De 7 kandidater, der har opnået flest stemmer, 

er bestyrelsesmedlemmer, og 5 næste kandidater 

er suppleanter i rækkefølge efter deres 

stemmetal. 

 

Stk. 8 

Ved valget af supplerende kongresdelegerede jf. 

§ 20 punkt 6 er der ikke kønskvotering. 

 

Stk. 8 

Ved valget af supplerende kongresdelegerede jf. 

§ 20 punkt 6 er der ikke kønskvotering. 

 

 Konsekvensændringer for efterfølgende stykker 

i § 20 hvor nummerrækkefølgen rykker op 

 

 


