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Forslag til ændring af & 12 i Vedtægterne for Landsforeningen
Eksisterende tekst:
12.

Landsmøde

12.1

Landsmødet er landsforeningens højeste myndighed, bortset fra afgørelser truffet ved
urafstemning i henhold til vedtægternes punkt 14.

12.2

Landsmødet afholdes hvert år den 3. lørdag i marts.

12.3

Hovedbestyrelsen indkalder til landsmødet med mindst tre ugers varsel og fremsender
samtidig hermed dagsordenen for landsmødet. Med dagsordenen følger navne på de på
tidspunktet for indkaldelsen kendte kandidater til valgene på landsmødet samt forslag til
beslutninger, der ønskes behandlet på landsmødet.
Eventuelle skriftlige præsentationer af kandidater sendes med.
Senest samtidig med indkaldelsens udsendelse skal landsformandens og udvalgsformændenes skriftlige beretninger, landsforeningens regnskab samt budget gøres tilgængelige for medlemmerne.

Forslag til ny tekst:

12.1

Landsmødet er landsforeningens højeste myndighed, bortset fra afgørelser truffet ved
urafstemning i henhold til vedtægternes punkt 14.

12.2

Landsmødet afholdes hvert år den 3. lørdag i marts.

12.3

Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet skal være sekretariatet i hænde senest 15
februar. Forslagsstiller skal være medlemmer af Landsforeningen med stemmeret.

12.4

Hovedbestyrelsen indkalder til landsmødet med mindst tre ugers varsel og fremsender
samtidig hermed dagsordenen for landsmødet. Med dagsordenen følger navne på de på
tidspunktet for indkaldelsen kendte kandidater til valgene på landsmødet samt forslag til
beslutninger, der ønskes behandlet på landsmødet.
Eventuelle skriftlige præsentationer af kandidater sendes med.
Senest samtidig med indkaldelsens udsendelse skal landsformandens og udvalgsformændenes skriftlige beretninger, landsforeningens regnskab samt budget gøres tilgængelige for medlemmerne.
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Begrundelse for vedtægtsændring.
Hovedbestyrelsen er gjort opmærksom på at der i vedtægterne ikke fandtes en termin for at
stille forslag til Landsmødet.
Vi ønsker derfor at tilføje et nyt punkt 12.3 i vedtægterne for fremadrettet at undgå tvivl omkring tidstermin.
Landsmødet bedes samtidig være opmærksomme på at denne ændring medfører ændring af
efterfølgende nummerering af afsnit i vedtægterne.
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