Vedtægtsændringsforslag
Nedenstående vedtægtsændringer er præsenteret og godkendt af generalforsamlingen 2019.
Grundet et fremmøde på under 5 % af kredsforeningens medlemmer, kan disse ikke vedtages uden at de
sendes til urafstemning.
Vedhæftet ses vedtægtsændringsforslagene og en kort motivation for hvorfor, repræsentantskabet ønsker
denne vedtægtsændring.

Regnskabsåret
Motivation:
Regnskabsåret er traditionelt 1. januar til 31. december. FADL Aarhus regnskabsår er ifølge vedtægterne 1.
juli til 30. juni. Dette betyder at Aarhus’ regnskab skal afsluttes et halv år forskudt af FADLs øvrige
regnskaber, hvilket er besværligt administrativt. Desuden giver det de kritiske revisorer en begrænset
periode at læse regnskabet igennem inden generalforsamling, hvilket ville forlænges markant hvis man
ændrer regnskabsåret.
§ 5 stk. 1 nuværende:
Aarhus Kredsforenings regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Revision foretages af 2 kritiske revisorer samt
en statsautoriseret eller registreret revisor, der alle vælges på generalforsamlingen, sidstnævnte efter
indstilling fra repræsentantskabet.
§ 5 stk. 1 ønskes ændret til:
Aarhus Kredsforenings regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Revision foretages af 2 kritiske
revisorer samt en statsautoriseret eller registreret revisor, der alle vælges på generalforsamlingen,
sidstnævnte efter indstilling fra repræsentantskabet.

Generalforsamling indkaldelse:
Motivation:
Da generalforsamlingen ligger i starten af oktober og indkaldelse skal ske 6 uger i forvejen, hvor Acuta
endnu ikke har holdt første møde, ønsker det afgående repræsentantskab at ændre praksis for indkaldelse,
så denne sker på mail.
§ 12 stk. 2 nuværende:
Datoen for den ordinære generalforsamling skal offentliggøres i Acuta senest 6 uger før selve afholdelsen
med opfordring til at fremkomme med dagsordenspunkter, herunder eventuelle ændringsforslag til
vedtægter senest 4 uger før generalforsamlingen. Dagsordenspunkter fra medlemmer skal formuleres
skriftligt og være Aarhus Kredsforening i hænde senest 4 uger før den ordinære generalforsamling for at
kunne blive behandlet på denne. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt, pr. brev eller mail til
samtlige medlemmer senest en uge før denne finder sted. Indkaldelsen skal indeholde sted, tidspunkt,
dagsorden samt information om bilag. Disse bilag, herunder Aarhus Kredsforenings beretninger, regnskab
og eventuelle ændringsforslag til vedtægter, skal være tilgængelige på FADL’s hjemmeside samt på Aarhus
Kredsforenings sekretariat senest en uge før generalforsamlingen.
§ 12 stk. 2 ønskes ændret til:

Datoen for den ordinære generalforsamling skal indkaldes via mail til alle medlemmer senest 6 uger før
selve afholdelsen med opfordring til at fremkomme med dagsordenspunkter, herunder eventuelle
ændringsforslag til vedtægter, senest 4 uger før generalforsamlingen. Dagsordenspunkter fra medlemmer
skal formuleres skriftligt og være Aarhus Kredsforening i hænde senest 4 uger før den ordinære
generalforsamling for at kunne blive behandlet på denne. En uge inden generalforsamlingen udsendes alle
bilag, herunder Aarhus Kredsforenings beretninger, regnskab og eventuelle ændringsforslag til vedtægter.

Samdrift opsigelse ændres til 2/3 enighed i rep
Motivation:
Samdriftsaftalen udgør det bærende element i FADL Hovedforenings økonomi. Hvis samdriftsaftalen
opsiges af en enkelt kreds, falder hele aftalen sammen, hvilket får betydning for medarbejdere og fortsat
drift af foreningen. Det afgående repræsentantskab ønsker derfor at sikre økonomien og medarbejderne
ved at kræve ⅔ flertal for opsigelse af aftalen.
§ 9 stk. 4 nuværende:
Forslag om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kan kun besluttes, hvis 2/3 af samtlige
repræsentantskabsmedlemmer stemmer for.
§ 9 stk. 4 ønskes ændret til:
Forslag om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt opsigelse af samdriftsaftale med FADLs
Hovedforening kan kun besluttes, hvis 2/3 af samtlige repræsentantskabsmedlemmer stemmer for.

Medicinerladen:
Motivation:
Virksomheden Medicinerladen er lukket, driften udliciteret og bestyrelsen er derfor opløst, hvorfor det
afgående repræsentantskab ønsker at slette de steder, hvor Medicinerladen er nævnt, fra vedtægterne.
§ 2 stk. 1 nuværende
Aarhus Kredsforenings primære formål er at varetage medlemmernes økonomiske og faglige interesser,
yde rådgivning til medlemmerne og drive Medicinerladen under Aarhus Kredsforening. Endvidere forestår
Aarhus Kredsforening driften af medlemsbladet “Acuta”, driften af Aarhus Kredsforenings ejendom og yder
i øvrigt støtte til almennyttige formål indenfor sociale, kulturelle og sundhedsmæssige områder. Aarhus
Kredsforening er tillige medejere af FADL’s Forlag.
§ 2 stk. 1 ønskes ændret til:
Aarhus Kredsforenings primære formål er at varetage medlemmernes økonomiske og faglige interesser og
yde rådgivning til medlemmerne og drive Medicinerladen under Aarhus Kredsforening. Endvidere forestår
Aarhus Kredsforening driften af medlemsbladet “Acuta”, driften af Aarhus Kredsforenings ejendom og yder
i øvrigt støtte til almennyttige formål indenfor sociale, kulturelle og sundhedsmæssige områder. Aarhus
Kredsforening er tillige medejere af FADL’s Forlag.
§ 5 stk. 3 nuværende:
Aarhus Kredsforenings midler forvaltes af repræsentantskabet. Repræsentantskabet har ansvaret for
udarbejdelse og vedtagelse af årlige budgetter for Aarhus Kredsforenings drift, samt at påse overholdelsen
af disse. Med hensyn til budgetposter vedrørende støtte af almennyttige formål (§ 7, stk.1-2) og
parlamentarikerkompensation (§ 10, stk.1) skal disse indstilles til og vedtages af generalforsamlingen. Dette

sker 1 gang årligt. Medicinerladens Bestyrelse har ansvaret for, at der udarbejdes årlige budgetter,
kvartalsregnskaber og årsregnskab, jf. Medicinerladens vedtægter. Budget for den samlede forenings- og
virksomhedsdrift skal forevises generalforsamlingen til orientering.
§ 5 stk. 3 ønskes ændret til:
Aarhus Kredsforenings midler forvaltes af repræsentantskabet. Repræsentantskabet har ansvaret for
udarbejdelse og vedtagelse af årlige budgetter for Aarhus Kredsforenings drift, samt at påse overholdelsen
af disse. Med hensyn til budgetposter vedrørende støtte af almennyttige formål (§ 7, stk.1-2) og
parlamentarikerkompensation (§ 10, stk.1) skal disse indstilles til og vedtages af generalforsamlingen. Dette
sker 1 gang årligt. Medicinerladens Bestyrelse har ansvaret for, at der udarbejdes årlige budgetter,
kvartalsregnskaber og årsregnskab, jf. Medicinerladens vedtægter. Budget for den samlede forenings- og
virksomhedsdrift skal forevises generalforsamlingen til orientering.

§ 5 stk. 6 nuværende:
Ansættelser og afskedigelser af personale i Medicinerladen forestås af Medicinerladens Bestyrelse, jf.
Medicinerladens vedtægter. Ansættelser og afskedigelser af Aarhus Kredsforenings øvrige ansatte forestås
af repræsentantskabet i henhold til de udarbejdede retningslinier herfor.
§ 5 stk. 6 ønskes ændret til:
Ansættelser og afskedigelser af personale i Medicinerladen forestås af Medicinerladens Bestyrelse, jf.
Medicinerladens vedtægter. Ansættelser og afskedigelser af Aarhus Kredsforenings øvrige ansatte forestås
af repræsentantskabet i henhold til de udarbejdede retningslinier herfor.

§ 9 stk. 7 nuværende:
På første repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen vælger repræsentantskabet Medicinerladens
bestyrelse, der med repræsentantskabet som overordnet myndighed udgør Medicinerladens ledelse (jf.
Medicinerladens vedtægter).
§ 9 stk. 7 ønskes ændret til:
På første repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen vælger repræsentantskabet Medicinerladens
bestyrelse, der med repræsentantskabet som overordnet myndighed udgør Medicinerladens ledelse (jf.
Medicinerladens vedtægter).

§ 10 stk. 2 nuværende:
Der kan ydes kompensation for arbejdsopgaver, der vedrører driften af Aarhus Kredsforening, herunder
formands- og kassererarbejde samt opgaver vedr. Medicinerladen. Det er en forudsætning, at arbejdet
enten kun kan udføres af en parlamentariker, eller at opgaven på anden vis ville have kostet Aarhus
Kredsforening penge. Desuden kan der ydes kompensation for ekstraordinært udvalgsarbejde med
relevans for Aarhus Kredsforenings drift. Nærmere retningslinjer for ansøgning om
parlamentarikerkompensation fastsættes i “Retningslinjer for parlamentarikerkompensation”, der vedtages
af repræsentantskabet i enstemmighed og godkendes af generalforsamlingen.
§ 10 stk. 2 ønskes ændret til:
Der kan ydes kompensation for arbejdsopgaver, der vedrører driften af Aarhus Kredsforening, herunder
formands- og kassererarbejde samt opgaver vedr. Medicinerladen. Det er en forudsætning, at arbejdet
enten kun kan udføres af en parlamentariker, eller at opgaven på anden vis ville have kostet Aarhus
Kredsforening penge. Desuden kan der ydes kompensation for ekstraordinært udvalgsarbejde med

relevans for Aarhus Kredsforenings drift. Nærmere retningslinjer for ansøgning om
parlamentarikerkompensation fastsættes i “Retningslinjer for parlamentarikerkompensation”, der vedtages
af repræsentantskabet i enstemmighed og godkendes af generalforsamlingen.

§ 13 stk. 1 nuværende:
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde flg. punkter:
1. Valg af 2 dirigenter og 2 referenter.
2. Udpegning af stemmeudvalg.
3. Formandens beretning omfattende beretninger for Aarhus Kredsforening, Medicinerladen og ACUTA til
godkendelse.
4. Hovedforeningens beretning til orientering.
5. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings reviderede koncernregnskab til godkendelse
6. Indkomne forslag.
7. Orientering om fremtidigt arbejde.
8. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings budget til orientering.
– Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
– Fastsættelse af rammebeløb til § 7-puljen.
– Fastsættelse af rammebeløb for parlamentarikerkompensation, jf. § 10, stk. 1.
9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
10. Valg af revisor.
11. Valg af kritisk revisor for 2-årig periode, samt suppleant for samme.
12. Valg af 2 klagebisiddere blandt medlemmer, jvf. § 17, stk. 1.
13. Eventuelt.

§ 13 stk. 1 ønskes ændret til:
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde flg. punkter:
1. Valg af 2 dirigenter og 2 referenter.
2. Udpegning af stemmeudvalg.
3. Formandens beretning omfattende beretninger for Aarhus Kredsforening, Medicinerladen og ACUTA til
godkendelse.
4. Hovedforeningens beretning til orientering.
5. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings reviderede koncernregnskab til godkendelse
6. Indkomne forslag.
7. Orientering om fremtidigt arbejde.
8. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings budget til orientering.
– Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
– Fastsættelse af rammebeløb til § 7-puljen
– Fastsættelse af rammebeløb for parlamentarikerkompensation, jf. § 10, stk. 1.
9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer
10. Valg af revisor.
11. Valg af kritisk revisor for 2-årig periode, samt suppleant for samme.
12. Valg af 2 klagebisiddere blandt medlemmer, jvf. § 17, stk. 1.
13. Eventuelt.
Fjerne Acuta fra formandens beretning:
Motivation:
Acuta er et selvstændigt udvalg, der ikke skal være bundet til repræsentantskabet for at sikre pressefrihed.

§ 13 stk. 1 nuværende:
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde flg. punkter:
1. Valg af 2 dirigenter og 2 referenter.
2. Udpegning af stemmeudvalg.
3. Formandens beretning omfattende beretninger for Aarhus Kredsforening, Medicinerladen og ACUTA til
godkendelse.
4. Hovedforeningens beretning til orientering.
5. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings reviderede koncernregnskab til godkendelse
6. Indkomne forslag.
7. Orientering om fremtidigt arbejde.
8. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings budget til orientering.
– Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
– Fastsættelse af rammebeløb til § 7-puljen.
– Fastsættelse af rammebeløb for parlamentarikerkompensation, jf. § 10, stk. 1.
9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
10. Valg af revisor.
11. Valg af kritisk revisor for 2-årig periode, samt suppleant for samme.
12. Valg af 2 klagebisiddere blandt medlemmer, jvf. § 17, stk. 1.
13. Eventuelt.
§ 13 stk. 1 ønskes ændret til:
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde flg. punkter:
1. Valg af 2 dirigenter og 2 referenter.
2. Udpegning af stemmeudvalg.
3. Formandens beretning omfattende beretninger for Aarhus Kredsforening, Medicinerladen og ACUTA til
godkendelse.
4. Hovedforeningens beretning til orientering.
5. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings reviderede koncernregnskab til godkendelse
6. Indkomne forslag.
7. Orientering om fremtidigt arbejde.
8. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings budget til orientering.
– Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
– Fastsættelse af rammebeløb til § 7-puljen
– Fastsættelse af rammebeløb for parlamentarikerkompensation, jf. § 10, stk. 1.
9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer samt suppleanter.
10. Valg af revisor.
11. Valg af kritisk revisor for 2-årig periode, samt suppleant for samme.
12. Valg af 2 klagebisiddere blandt medlemmer, jvf. § 17, stk. 1.
13. Eventuelt.
Præcisering af valg til GF:
Motivation:
Suppleanter vælges også på generalforsamlingen, dette ønskes præciseret i vedtægterne.
§ 13 stk. 1 nuværende:
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde flg. punkter:
1. Valg af 2 dirigenter og 2 referenter.
2. Udpegning af stemmeudvalg.

3. Formandens beretning omfattende beretninger for Aarhus Kredsforening, Medicinerladen og ACUTA til
godkendelse.
4. Hovedforeningens beretning til orientering.
5. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings reviderede koncernregnskab til godkendelse
6. Indkomne forslag.
7. Orientering om fremtidigt arbejde.
8. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings budget til orientering.
– Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
– Fastsættelse af rammebeløb til § 7-puljen.
– Fastsættelse af rammebeløb for parlamentarikerkompensation, jf. § 10, stk. 1.
9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
10. Valg af revisor.
11. Valg af kritisk revisor for 2-årig periode, samt suppleant for samme.
12. Valg af 2 klagebisiddere blandt medlemmer, jvf. § 17, stk. 1.
13. Eventuelt.
§ 13 stk. 1 ønskes ændret til:
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde flg. punkter:
1. Valg af 2 dirigenter og 2 referenter.
2. Udpegning af stemmeudvalg.
3. Formandens beretning omfattende beretninger for Aarhus Kredsforening, Medicinerladen og ACUTA til
godkendelse.
4. Hovedforeningens beretning til orientering.
5. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings reviderede koncernregnskab til godkendelse
6. Indkomne forslag.
7. Orientering om fremtidigt arbejde.
8. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings budget til orientering.
– Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
– Fastsættelse af rammebeløb til § 7-puljen
– Fastsættelse af rammebeløb for parlamentarikerkompensation, jf. § 10, stk. 1.
9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer samt suppleanter.
10. Valg af revisor.
11. Valg af kritisk revisor for 2-årig periode, samt suppleant for samme.
12. Valg af 2 klagebisiddere blandt medlemmer, jvf. § 17, stk. 1.
13. Eventuelt.

Øge antal suppleanter
Motivation:
Det afgående repræsentantskab ønsker at øge antallet af suppleanter, så der er flere hænder at fordele
arbejdsopgaverne på og nok til at fylde repræsentantskabet ud, hvis nogle bliver færdiguddannede eller af
anden grund udtræder fra repræsentantskabet.
§ 8 stk. 1 nuværende:
Repræsentantskabet består af minimum 11 og maksimum 18 repræsentantskabsmedlemmer, og der er
derudover mulighed for op til 3 suppleanter. Man kan ikke stille op som suppleant. Dette sker i tilfælde af
kampvalg til bestyrelsen, hvor dem med 19., 20. og 21. flest stemmer bliver suppleanter.
§ 8 stk. 1 ønskes ændret til:

Repræsentantskabet består af minimum 11 og maksimum 18 repræsentantskabsmedlemmer, og der er
derudover mulighed for op til 6 suppleanter. Man kan ikke stille op som suppleant. Dette sker i tilfælde af
kampvalg til bestyrelsen, hvor dem med 19.-24. flest stemmer bliver suppleanter.

§7 ændres til FADL Fonden
Motivation:
Der ønskes en formel navneændring af §7 puljen til FADL Fonden. Dette er et navn, som i højere grad
forklarer udvalgets formål, og hører med til repræsentantskabets ønske om højere gennemsigtighed.
§ 5 stk. 2 nuværende:
De kritiske revisorer har pligt til kvartalsvis budgetopfølgning i Aarhus Kredsforening, samt kritisk revision af
Aarhus Kredsforenings koncernregnskab inden forelæggelse på generalforsamlingen. De kritiske revisorer
skal lægge særlig vægt på revision af midlerne til støtte af almennyttige formål, herunder paragraf 7-pulje
og parlamentarikerkompensation (se desuden § 10, stk. 3). Valgbare til kritiske revisorer er alle, der er
medlem af Aarhus Kredsforening og ikke er ansat i en lønnet stilling af Aarhus Kredsforening, som
underviser i FADL, valgt til repræsentantskabet, eller på anden vis tilknyttet udvalg under FADL.
§ 5 stk. 2 ønskes ændret til:
De kritiske revisorer har pligt til kvartalsvis budgetopfølgning i Aarhus Kredsforening, samt kritisk revision af
Aarhus Kredsforenings koncernregnskab inden forelæggelse på generalforsamlingen. De kritiske revisorer
skal lægge særlig vægt på revision af midlerne til støtte af almennyttige formål, herunder paragraf 7-pulje
og parlamentarikerkompensation (se desuden § 10, stk. 3). Valgbare til kritiske revisorer er alle, der er
medlem af Aarhus Kredsforening og ikke er ansat i en lønnet stilling af Aarhus Kredsforening, som
underviser i FADL, valgt til repræsentantskabet, eller på anden vis tilknyttet udvalg under FADL.
Desuden ændring i §13.

Aalborg
Motivation:
§10 stk 6 beskriver hvordan FADL Aalborg er sammensat. Beskrivelsen er rigid og afspejler ikke hvordan
Aalborg Lokalenhed fungerer i praksis.
Der ønskes en vedtægtsændring som åbner op for at Aalborg kan opnå den planlagte og ønskede udvikling,
som ønskes i de kommende år. Nedenstående formulering åbner op for dette, og lægger samtidig op til at
det foregår under kontrollerede forhold, eftersom vedtægterne i Aalborg fortsat skal godkendes af
repræsentantskabet i Aarhus.
§ 10, stk. 6 nuværende:
3 repræsentantskabsmedlemmer vælges på repræsentantskabets konstituerende møde til at udgøre en
beslutningsdygtig enhed på Aalborg Universitet. Denne lokalenhed har mandat til at varetage den daglige
drift af FADL’s aktiviteter på Aalborg Universitet, og råder over et mindre budget som fastsættes af det
samlede repræsentantskab. Enhedens beføjelser i forhold til repræsentation, og beslutningsmæssige
beføjelser, samt lokalenhedens interne konstituering reguleres i ”samarbejde mellem Aarhus Kredsforening
og Aalborgs lokalenhed”, som vedtages af repræsentantskabet. Enhedens møder er åbne med mindre
andet er annonceret, og FADL-medlemmer på Aalborg Universitet har mulighed for at tage del i
lokalenhedens arbejde.

§ 10 stk. 6 ønskes ændret til:
Under FADL Aarhus Kredsforening hører FADL Aalborg Lokalenhed, som fungerer under FADL Aarhus
Kredsforening.
På Aalborg Lokalenheds generalforsamling vedtages lokalenhedens vedtægter. Disse vedtægter skal
godkendes af FADL Aarhus Kredsforenings repræsentantskab.

