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Forslag til ændring af Love for Foreningen af Danske Lægestuderende, Odense 
Kredsforening (FADL-OKF) 
 
I en moderne demokratisk forening bør medlemmerne vælge deres formand og næstformand direkte.  

Derfor foreslår jeg følgende ændringer til lovene for vores kredsforening. 

 

Ændringer:  
§5 Generalforsamlingen 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed dog jf. § 1. stk. 3. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i september eller oktober måned. 

Stk. 3. Datoen for generalforsamlingen skal bekendtgøres for samtlige medlemmer senest 4 uger inden afholdelsen. 
Dagsorden, repræsentantskabets beretning, årsrapport, samt eventuelt indkomne forslag skal udsendes til samtlige 
medlemmer senest en uge inden afholdelsen. 

Stk. 4. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af en eller to dirigenter 

2. Valg af en eller to referenter og stemmetællere 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Repræsentantskabets beretning 

5. Godkendelse af årsrapport 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg af repræsentantskab 

8. Valg af tillidsmænd 

9. Valg af revisorer 

10. Eventuelt 

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være repræsentantskabet i hænde senest 2 uger før 
generalforsamlingen. 

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med absolut flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne 
stemmer). Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. 
Ved sådanne personvalg anvendes reglen om almindelig stemmeflerhed, og hvert medlem har tre stemmer. 

 

Ændres til:  

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed dog jf. § 1. stk. 3. 
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Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i september eller oktober måned. 

Stk. 3. Datoen for generalforsamlingen skal bekendtgøres for samtlige medlemmer senest 4 uger inden afholdelsen. 
Dagsorden, repræsentantskabets beretning, årsrapport, samt eventuelt indkomne forslag skal udsendes til samtlige 
medlemmer senest en uge inden afholdelsen. 

Stk. 4. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af en eller to dirigenter 

2. Valg af en eller to referenter og stemmetællere 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Repræsentantskabets beretning 

5. Godkendelse af årsrapport 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg af repræsentantskab 

  a. Valg af formand 

  b. Valg af næstformand 

  c. Valg af menige medlemmer 

8. Valg af tillidsmænd 

9. Valg af revisorer 

10. Eventuelt 

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være repræsentantskabet i hænde senest 2 uger før 
generalforsamlingen. 

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med absolut flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne 
stemmer). Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. 
Ved sådanne personvalg anvendes reglen om almindelig stemmeflerhed. Hvert medlem har én stemme ved valg af 
formand, samt én stemme ved valg af næstformand. Ved valg af menige medlemmer har hvert medlem 3 stemmer. 

 

§7 Repræsentantskabet 

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af et repræsentantskab på minimum 9 og maksimalt 13 medlemmer. 
Medlemmer af repræsentantskabet vælges af generalforsamlingen for et år af gangen. Herudover kan vælges maksimalt 
2 suppleanter, ligeledes for et år af gangen. 

Stk. 2. Valgbare til repræsentantskabet eller som suppleant er alle medlemmer, der med undtagelse af holdledere, 
censimere og undervisere ikke er ansat i FADL eller bestrider andet tillidshverv indenfor FADLs aktiviteter. 

Stk. 3. Repræsentantskabet leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens 
beslutninger. 



  Odense d. 8/9 2020 
Stk. 4. Repræsentantskabet konstituerer sig selv med minimum en formand og en næstformand. Herudover vælges der 
repræsentanter og suppleanter til hovedbestyrelsen i henhold til HF’s love samt foretages indstillinger til udvalg under 
HF. 

Stk. 5. Repræsentantskabsmøder indkaldes af formanden eller 2 øvrige medlemmer med mindst 2 dages varsel. 

Stk. 6. Repræsentantskabet er beslutningsdygtig når minimum 6 af medlemmerne er tilstede. 

Stk. 7. Repræsentantskabsmøderne er åbne, og alle medlemmer af foreningen har taleret. Sager behandles dog for 
lukkede døre hvis et flertal af repræsentantskabet ønsker det, eller hvis der er tale om personsager. 

Stk. 8. Repræsentantskabets dagsordner og mødereferater skal gøres tilgængelige for foreningens medlemmer. 

Stk. 9. Repræsentantskabet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 

Stk. 10: Såfremt repræsentantskabet inden næste annoncerede generalforsamling, består af mindre end det minimum 
fastsatte antal medlemmer jf. stk 1, kan der til et repræsentantskabsmøde vælges nye repræsentanter, således 
repræsentantskabet igen består af det minimale eller maksimale antal medlemmer jf. stk 1. De nye medlemmer udpeges 
via frivillig tilkendegivelse pr. mail til kredsforeningen. Såfremt der opstiller flere end der er behov for, er der valg blandt 
de opstillede. Stemmeberettigede er det resterende repræsentantskab. Valget foretages jf. §5, stk. 7. Valget er kun 
gyldigt frem til næste generalforsamling. 

 

Ændres til: 

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af et repræsentantskab på minimum 9 og maksimalt 13 medlemmer. 
Medlemmer af repræsentantskabet samt formand og næstformand vælges af generalforsamlingen for et år af gangen. 
Herudover kan vælges maksimalt 2 suppleanter, ligeledes for et år af gangen. 

Stk. 2. Valgbare til repræsentantskabet eller som suppleant er alle medlemmer, der med undtagelse af holdledere, 
censimere og undervisere ikke er ansat i FADL eller bestrider andet tillidshverv indenfor FADLs aktiviteter. 

Stk. 3. Repræsentantskabet leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens 
beslutninger. 

Stk. 4. Repræsentantskabet vælger repræsentanter og suppleanter til hovedbestyrelsen i henhold til HF’s love og 
indstiller til udvalg under HF. 

Stk. 5. Repræsentantskabsmøder indkaldes af formanden eller 2 øvrige medlemmer med mindst 2 dages varsel. 

Stk. 6. Repræsentantskabet er beslutningsdygtig når minimum 6 af medlemmerne er tilstede. 

Stk. 7. Repræsentantskabsmøderne er åbne, og alle medlemmer af foreningen har taleret. Sager behandles dog for 
lukkede døre hvis et flertal af repræsentantskabet ønsker det, eller hvis der er tale om personsager. 

Stk. 8. Repræsentantskabets dagsordner og mødereferater skal gøres tilgængelige for foreningens medlemmer. 

Stk. 9. Repræsentantskabet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 

Stk. 10: Såfremt repræsentantskabet inden næste annoncerede generalforsamling, består af mindre end det minimum 
fastsatte antal medlemmer jf. stk 1, kan der til et repræsentantskabsmøde vælges nye repræsentanter, således 
repræsentantskabet igen består af det minimale eller maksimale antal medlemmer jf. stk 1. De nye medlemmer udpeges 
via frivillig tilkendegivelse pr. mail til kredsforeningen. Såfremt der opstiller flere end der er behov for, er der valg blandt 
de opstillede. Stemmeberettigede er det resterende repræsentantskab. Valget foretages jf. §5, stk. 7. Valget er kun 
gyldigt frem til næste generalforsamling. 
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Opsummering:  
Der foretages ændringer af Lovenes §5 stk. Generalforsamlingen stk. 5 og stk. 7 således at formand og næstformand 
vælges direkte af generalforsamlingen, samt at hvert medlem ved personvalg kun har 1 stemme ved valg af formand, 1 
stemme ved valg af næstformand, samt 3 stemmer ved valg af repræsentantskabet.  

Ændringen i lovenes §7 stk. 4 opstår som følge af ændringen i §5 stk. 5 da repræsentantskabet ikke længere skal 
konstituere sig med formand og næstformand da disse allerede er valgt af generalforsamlingen. Tilføjelse af ”samt 
formand og næstformand” i §7 stk. 1, da der ellers ikke fremgår noget om formandskabet i paragraffen.  
 

 

 

Ovenstående ændringer er i overensstemmelse med vedtægterne for Foreningen af danske Lægestuderende, 
Hovedforeningen. 

 

For dette  
Nicolai Emil Johansen 
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