
Afstemning om fastholdelse af valget af kandidater. 
 
Indstilling: 
Storkredsbestyrelsen og Kandidatudvalget indstiller til, at Årsmødet ved flertalsafstemning fastslår at 

fastholde valget af kandidater der blev foretaget på supplerende årsmøde og opstillingsmøde i september 

2018. 

Baggrund: I september 2018 indkaldte og afholdte Storkredsbestyrelsen og Kandidatudvalget 

ekstraordinært årsmøde med valg af bestyrelse samt supplerende opstillingsmøde for folketingskandidater. 

Mødet blev indkaldt efter den på tidspunktet af LS anbefalede procedure for indkaldelser – nemlig som 

”Nyhedsbrev” i Dialog. Fra Landssekretariatet blev det oplyst, at der ikke længere skulle trækkes maillister 

på medlemmerne pga. GDPR. Nyhedsbrevet kan dog frameldes og fra maj 2018 har nye medlemmer skulle 

tilmelde det aktivt for at modtage det. Derfor var der 83 af storkredsens medlemmer – svarende til ca. 8,9 

% der ikke havde modtaget indkaldelsen. Hvis man laver en statistisk beregning på fremmødet i øvrigt, 

svarer det til yderligere deltagelse af ca. 7 medlemmer. På det supplerende opstillingsmøde var der 56 

stemme berettigede, hvilket ikke afviger fra det sædvanlige fremmøde i kredsen. 

Mødet: På mødet (Årsmødet) anfægtede et medlem legitimiteten af møderne på denne baggrund. 

Medlemmets kritik der skyldtes mangler i systemet, blev taget alvorligt og båret videre, og er siden blevet 

rettet til således, at det nu er muligt at udsende til alle medlemmer, uanset om de har frameldt sig 

Nyhedsbrev eller ej. Vedtægtsudvalget er i skrivende stund stadig ikke kommet med en helt konkret 

afgørelse trods adskillelige henvendelser*, men hovedbestyrelsen har på baggrund af endnu en 

henvendelse til storkredsen fra pågældende medlem, afgivet en udtalelse som kan læses nedenfor. På 

årsmødet slog dirigenten fast efter vejledning fra Vedtægtsudvalget at mødet kunne afholdes, og der blev 

lavet en afstemning, hvor alle fremmødte med undtagelse af en enkelt stemte for at gennemføre mødet.  

Storkredsbestyrelsen anerkender kritikken af systemet, og har gået forrest i at sikre at Landssekretariatet 

fik rettet systemet. Vi har dog brugt samlet set over en fuldtidsarbejdsuge på at behandle sagen, rykke for 

afgørelser, drøfte sagen med LS, HB, vedtægtsudvalget samt at skrive med medlemmet osv. Selvom vi 

anerkender kritikken af systemet, mener vi, at det er urimelige vilkår at 1 medlem kan trække så meget tid 

ud af en storkredsbestyrelse baseret på frivilligt arbejde. Vi ønsker derfor en afslutning af sagen, nu hvor 

systemet er tilpasset. Derfor beder vi mødet om at stadfæste legitimiteten af de valg af kandidater der blev 

foretaget i sommer således, at ingen kan være i tvivl om at de går til valg med storkredsens opbakning. 

Hovebestyrelsen udtalelse til Storkreds Sjælland 

”Hovedbestyrelsen anerkender at indkaldelsen til det supplerende opstillingsmøde og årsmøde i Storkreds 
Sjælland i september 2018 var behæftet med mindre fejl men vælger at fasholde resultatet af disse 
møder.  Møderne var indkaldt efter den daværende, anerkendte procedure, via AlleOs/Dialog med 
kategorien "Nyhedsbrev”. Denne procedure er senere ændret pga uhensigtsmæssigheder, men var 
gældende som indkaldelsesmetode på tidspunktet for indkaldelse af møderne.  
Møderne var, ud fra ovenstående, indkaldt i god tro efter gældende procedure og det er Hovedbestyrelsens 
vurdering at en ændret indkaldelsesmetode ikke ville have ændre signifikant på afstemningernes resultater. 
Denne vurdering understøttes af at der så vidt det er Hovedbestyrelsen bekendt ikke hidtil er fremkommet 
klager fra medlemmer der ikke var fremmødt på møderne.  
En underkendelse af mødernes resultater vil i Hovedbestyrelsens perspektiv ikke være et proportionalt 
indgreb i forhold til de oplevede problematikker og dermed understreger Hovedbestyrelsen at valg af 
folketingskandidater og andre valg truffet på ovennævnte møder betragtes som lovlige.” HB 1/3-2019 



*Vedtægtsudvalgets afgørelse: Der er efter denne indstilling kommet en afgørelse fra Vedtægtsudvalget 

der fastslår at mødeindkaldelsen er behæftet med fejl, og at vi ikke skulle have lyttet til Landssekretariatets 

vejledning. Storkredsbestyrelsen skal selv vurdere hvad konsekvensen af denne fejl skal være.  

Konsekvensen: Storkredsbestyrelsen indstiller til at denne afstemning samt de indstillede vedtægtsændring 

vedr. indkaldelse er konsekvensen, da selve fejlen i systemet er rettet i januar.  

Afgørelsen fra Vedtægtsudvalget kan læses i sin fulde længde i vedhæftelsen ”Protokol SP2018020”. 

 

 


