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INDLEDNING
Forslagshæftet rummer to forslag til behandling på det ekstraordinære og digitale Landsmøde
den 3. oktober 2022. Vær opmærksom på, at dette hæfte kun forefindes digitalt, og at du selv
skal printe det, hvis du ønsker en trykt udgave. Hvis du har brug for at have Alternativets
vedtægter eller minimumsvedtægterne ved hånden, når du læser dette hæfte, så kan du finde
dem på hjemmesiden.

Drøft forslag på Dialog
Vi har oprettet de to vedtægtsforslag på Dialog og opfordrer medlemmer til at bruge det til
diskussion og opklarende spørgsmål inden landsmødet.
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SAMTALEMANIFEST
Formålet med samtalemanifestet er at skabe gode rammer for vores fælles diskussioner på
Landsmødet, så flest muligt kan komme til orde. Samtalemanifestet fungerer som mødets
forretningsorden og skal vedtages af Landsmødet i starten af mødet.

Dirigentens rolle
Dirigenten leder Landsmødet ud fra den vedtagne dagsorden, samtalemanifestet og den
fremlagte tidsplan. Dirigenten arbejder ud fra Alternativets værdier og debatdogmer i
varetagelsen af dennes hverv og kan nægte personer taleret, hvis disse ikke overholdes.
Dirigenten har ansvar for at tilrettelægge og styre debatten under hensyntagen til Landsmødets
dagsorden og tidsplan. Det er dirigentens ansvar at fremme debatten ved at sørge for den
fornødne ro blandt mødedeltagerne på Zoom. Dirigenten kan sætte mødet på pause men skal
angive på hvilket tidspunkt, mødet genoptages.
Det er dirigentens ansvar at afgøre spørgsmål vedrørende procedurer. Dirigenten skal altid give
fortrinsret til eventuelle spørgsmål til samtalemanifestet. Hvis der stilles forslag om
mistillidsvotum til dirigenten, fratræder denne straks sit hverv, og de Landsmødeansvarlige, dvs.
hovedbestyrelsen, leder den følgende afstemning om mistillidsvotummet. Her gælder almindeligt
flertal. Hvis der skal vælges nye dirigent, kan denne vælges blandt den fremmødte forsamling ved
simpelt flertal.
De valgte stemmetællere og referenter arbejder under dirigentens vejledning. Stemmetællere og
referenter har stemmeret på lige vilkår med andre medlemmer. Såfremt der er opbakning til det
fra salen, kan dirigenten beslutte at afvige fra enkelte dele af samtalemanifestet.

Digital mødedeltagelse
Hele mødet vil blive afviklet digitalt på Zoom, og de to afstemninger vil også foregå digitalt. Så
alle deltagere skal huske at tilmelde sig mødet-eventet på AlleOs, hvis man ønsker at afgive sin
stemme. Chatten kan benyttes som ”snak under mødet”, men de kommentarer der måtte
komme der, bliver ikke bragt ind i rummet og heller ikke til dirigenten. Alle mødedeltagere skal
sørge for at det navn de er registreret på AlleOs fremgår under deres billede således at de kan
identificeres som medlemmer.

Debat vedrørende almindelige forslag og forslag til vedtægtsændringer
Forslagsstillere tilbydes muligheden for at motivere deres forslag. De fordeler selv taletiden
imellem sig. Taletiden til en motivation er 10 minutter. Som udgangspunkt skal alle øvrige indlæg
i debatten være maksimalt 3 minut lange. Som standard kan der til hvert forslag foruden stillere
være op til ti talere. Dog kan dirigenten fra punkt til punkt vurdere, om debatten skal
tilrettelægges anderledes.
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Man får ordet til et punkt ved at sende en E-mail til mark.desholm@ft.dk med angivelse af, om
man er fortaler for forslaget, modstander af forslaget, eller har et afklarende spørgsmål. Man kan
indtegne sig til de forslag, der er skemalagt til afstemning. Dirigenten gør opmærksom derpå, når
indtegning åbner. Dirigenten kan, i det omfang de finder det nødvendigt, give ordet tilbage til
forslagsstillerne for at få afklaret afgørende spørgsmål eller detaljer i forslaget.
Dirigenten kan vælge at se bort fra talerlisten for at sikre mangfoldighed i synspunkter, så både
fortalere og modstandere af et forslag kommer til orde. Dirigenten kan endvidere altid afslutte en
debat, såfremt denne vurderer, at en fortsat debat ikke vil gøre forsamlingen bedre i stand til at
tage en beslutning.

Stemmeafgivning
Alle afstemninger gennemføres elektronisk, og det gælder også afstemninger om valg af dirigent,
stemmetællere og referenter og samtalemanifest. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.
Idet alle forslag er vedtægtsændringer, så skal landsmødets afgørelser træffes ved 2/3 flertal
blandt de afgivne stemmer. Blanke stemmer tæller som en afgiven stemme, og vil i praksis derfor
være en stemme imod det aktuelle forslag. Ønsker man at forholde sig neutralt til et forslag, så
skal man derfor undlade at stemme.
Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter landsmødets afslutning, med mindre andet
er angivet i forslaget. Forslaget og ikrafttrædelse afgøres i samme afstemning.
Når et forslag er præsenteret åbnes der for afstemning og der sendes mail/sms med link til
afstemningen. Hvis man af en eller anden årsag ikke modtager mail eller sms kan man logge ind
på AlleOs og afgive sin stemme der.
Man kan kun deltage i afstemninger såfremt man er tilmeldt Landsmødeeventet på AlleOs. Linket
til landsmødet der sendes ud til de tilmeldte og er personligt. Såfremt I er flere der sidder
sammen skal I stadig være tilmeldt hver for sig for at kunne stemme.
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VALG AF DIRIGENT
Hovedbestyrelsen indstiller Peter Laudrup som dirigent på Landsmødet. Peter kender vi jo alle
som langvarig alternativist og som mangeårigt medlem af Vedtægtsudvalget. Peter har stor
erfaring med at holde styr på vedtægter og procedurer og har tidligere haft dirigentrollen ved
lignende landsmøder for andre organisationer.

VALG AF REFERENTER
Referenter indstilles og vælges på Landsmødet.

VALG AF STEMMETÆLLERE
Stemmetællere indstilles og vælges på Landsmødet
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OVERSIGT OVER VEDTÆGTSFORSLAG
Vedtægtsforslag i programsat rækkefølge.
Forslag #1: Muliggørelse af valgteknisk samarbejde blandt
Ligesindede Foreninger
Forslag
#

1

Henvisning
Ny § 13, stk. 2b

Konsekvens i minimumsvedtægter
Ingen

Forslagsstillere
Hovedbestyrelsen

Nuværende tekst

Ny tekst
Med 2/3 flertal i Hovedbestyrelsen og enighed i
Daglig Politisk Ledelse kan Alternativet indgå en
aftale med en Ligesindet Forening, der tillader
medlemmer af en Ligesindet Forening at stille op
på Alternativets valgliste og blive aktive i
Alternativet.
Medlemmer af en Ligesindet Forening opstilles i en
storkreds, hvis de senest tre uger inden valget
fremviser til den pågældende Storkredsbestyrelse
for Alternativet, at de er demokratisk valgt som
folketingskandidat i deres egen forening. Et sådant
valg til folketingskandidat skal være foretaget
inden for de sidste 12 måneder.
Disse kandidater fra Ligesindede Foreninger
opstilles sidst på listen, medmindre
Storkredsbestyrelsen vælger at indkalde til
opstillingsmøde.
Antallet af kandidater på Alternativets valglister fra
Ligesindede Foreninger må ikke overstige 50% af
de opstillede kandidater i hver storkreds. Hvis der
er indgået aftale med flere Ligesindede Foreninger,
skal pladserne fordeles ligeligt blandt dem,
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medmindre aftalerne med Alternativet beskriver
andet.

Motivation
Nærværende forslag om at åbne op for andre ligesindede små grønne partier og andre progressive
organisationer og bevægelser på Alternativets opstillingslister til Folketingsvalget vil være et nybrud
inden for det danske demokrati og parlamentarisme. Vi åbner Christiansborg op og inviterer ikkeopstillingsberettiget partier ind i magtens centrum, som dermed får en kraftfuld stemme i kampen om
udviklingen af vores samfund.
Forslaget betyder, at medlemmer fra ligesindede organisationer/foreninger/bevægelser kan stille op på
Alternativets lister uden at være medlem af Alternativet. Efter et folketingsvalg tager disse foreninger så
deres eventuelt vundne mandater med tilbage til deres respektive foreninger. Hvis samarbejdet i
valgkampen har været godt og frugtbart, så eksisterer muligheden jo også for, at vi efterfølgende kan
sammenlægge os med to eller flere organisationer. Dette kræver selvfølgelig en landsmødebeslutning.
Om en organisation kan betragtes som værende ligesindet med Alternativet besluttes af vores
hovedbestyrelse og daglig politisk ledelse (se forslaget til vedtægtsændringer ovenfor), og funderes på
de forhandlinger, der leder op til udformningen af en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen sikre også, at
der kan tages hensyn til og beslutning om diverse opstående situationer omkring et sådant samarbejde.
Konceptet er afklaret med Indenrigs- og boligministeriet, hvor vi også er blevet bekræftet i, at det ikke er
valgloven men organisationers egne vedtægter, der kan stå i vejen for en sådan ordning – derfor denne
vedtægtsændring.
Der lægges op til, at vi efter det kommende folketingsvalg evaluerer på konceptet og evt. justerer på det
ved det kommende ordinære landsmøde i 2023.

Fordele

Ulemper

Ved at give mulighed for at Ligesindede foreninger
stiller op på vores lister øger vi muligheden for den
bredest mulige sammensætning af kandidater, ikke
mindst på faglighed.

Med denne ændring, går vi imod vores egen § 13,
stk. 1, der angiver at kandidater ikke kan være
medlem af andre partier, da de forventes at
arbejde i et fællesskab til Alternativets bedste.

Forslaget minimerer risikoen for at ende under
spærregrænsen for Alternativet og de andre små
grønne partier.
Forslaget udgør en udvikling af det danske
demokrati, især fordi det også åbner op for, at
ikke-partipolitiske organisationer og bevægelser,
kan inviteres ind på Å’s platform. Dermed kan de få
en platform for deres virke på Christiansborg og
Alternativet får flere ligesindede grupper at
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arbejde sammen med både parlamentarisk og
kommunikativt.
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Forslag #2: Tidsperioden for medlemskab forud for opstilling
sættes fri
Forslag
#

2

Henvisning

Konsekvens i minimumsvedtægter
Minimumsvedtægter for Storkredse § 11, stk. 2
udgår.

§ 13, stk. 2 i Landsvedtægterne

Bestemmelsen bibeholdes for kommuneforeninger.

Forslagsstillere
Hovedbestyrelsen

Nuværende tekst

Ny tekst

Stk. 2 Ordførere og kandidater til alle politiske
hverv skal have været medlem af Alternativet i
minimum 90 dage ved hhv. udpegning eller det
opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.
[der er pt. dispenseret fra 90 til 30 dage frem til 31.
december 2022]

Bestemmelsen udgår helt frem til 6. juni 2023.

Motivation
Nærværende forslag til vedtægtsændring skal ses som et forsøg på, at optimerer mulighederne for nye
medlemmer fra ligesindede partier i at stille op til det kommende folketingsvalg på Alternativets
opstillingslister.

Fordele

Ulemper

Ved at lade bestemmelsen udgå, kan enhver
storkredsforening vedtage en tidsperiode for
medlemskab i deres vedtægter.

Vi kender selvsagt ikke nye medlemmer/kandidater
så godt, som vi gør efter 90 dages medlemskab.
Men her opfordres storekredsene og deres
kandidatudvalg så til at være grundige i deres
procedurer omkring opstilling af
folketingskandidater.

Vi optimerer mulighederne for, at helt nye
medlemmer fra de andres små grønne partier kan
lade sig vælge som folketingskandidater og opstille
på Alternativets opstillingslister til det kommende
folketingsvalg.
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