
Udtalelse fra Storkreds Fyn:

Vi ønsker ikke et ekstraordinært landsmøde midt i en valgkamp

Vi i bestyrelsen for Storkreds Fyn ser ikke noget behov for et ekstraordinært landsmøde på baggrund af de 
bekymringer omkring vedtægternes gyldighed og farbarhed, som tidligere er udsendt af HB. Ej heller ser vi 
noget behov på baggrund af andre vedtægter, som vi kender til. 

Vi anerkender, at der er spørgsmål omkring den nye sammensætning af HB, som kan være nødvendige at 
forholde sig til forud for det ordinære landsmøde. Men vi anerkender ikke, at nogen af de spørgsmål kræver 
handling fra et landsmøde forud for det ordinære.

Vi har været i dialog med Peter Laudrup fra Vedtægtsudvalget, som har udfærdiget en vejledning til 
storkredsenes opstillingsmøder ud fra de nye vedtægter (se bilag). Vi har ikke med så kort varsel kunnet få en
officiel udtalelse fra Vedtægtsudvalget, men de kan muligvis behandle spørgsmålet på deres møde i januar, 
såfremt vi som storkredse ønsker dette. Peter Laudrup har dog i sin egen bedømmelse givet udtryk for, at han
heller ikke ser nogen problemer med de nuværende vedtægter, som kræver et ekstraordinært landsmøde.

Konkret foreslår vi de centrale spørgsmål løst på denne vis:

• Delegeret vs repræsentant: Den nuværende formulering er, at opstilingsmødet vælger et HB-'medlem'

blandt medlemmerne af storkredsen. Dette kan derfor ikke tolkes som et repræsentantskab, da det 
ikke er formuleret som sådan, og da medlemmet ikke skal findes i storkredsens bestyrelse. Vi 
foreslår, at storkredsene og HB følger teksten, som den står nu, og evt venter til det ordinære 
landsmøde med at ændre den, da det ikke er presserende.

• Kontinuiteten i HB: Kontinuiteten sikres denne gang ved, at siddende HB medlemmer fra 

København og Nordsjælland (som er eneste kredse med mere end et medlem) kan stille op som HB-
kandidater på andre storkredses opstillingsmøder. Fremover vil kontinuiteten blive sikret gennem de 
toårige valgperioder.

• Forslag falder på stemmelighed: Vi foreslår, at der fremsættes et forslag på det ordinære landsmøde, 

som giver forpersonen for HB dobbelt stemmevægt i tilfælde af stemmelighed.
• Nok kræfter i HB: Vi foreslår, at HB i højere grad benytter sig af eksterne udvalg og begrænser HB 

møderne til afgørelser baseret på indstillinger fra disse udvalg. Det er en bedre måde at lette arbejdet 
på, end at få flere personer ind, hvilket vil gøre den interne dynamik endnu sværere at håndtere. 
Såfremt nogen alligevel ønsker at udvide HB, vil vi opfordre til, at dette stilles som forslag på det 
ordinære landsmøde, og at vi efterfølgende vælger de landsmødevalgte medlemmer på halvårsmødet 
eller et ekstraordinært landsmøde efter både FT og EP valgene er overstået.

• Kønsfordeling: Vi ser ikke kønsfordeling som et vedtægtsproblem, da der i de nye vedtægter også er 

mulighed for at tilstræbe ligelig kønsfordeling. Hvis der er behov for at gøre denne del bedre, 
foreslår vi, at vi venter til det ordinære landsmøde med disse forslag, da de ikke er presserende.

For øvrige detaljer omkring vedtægtsproblemerne henviser vi til vores gennemgang i det tidligere forslag, 
som vi sendte ud forud for mødet i november - ’Forslag til at undgå ekstraordinært landsmøde i 2019’. 
Dokumentet er vedhæftet.
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