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Forslag til vedtægtsændringer 
 

Til FN-forbundets landsmøde 2. oktober 2021 er der indkommet følgende 7 forslag til 

vedtægtsændringer.  

 

Det er forslag til tekst, skrevet med fed skrift, der skal supplere eller erstatte tekst i de 

nuværende vedtægter, der kan læses her: https://fnforbundet.dk/media/1226/fnforbundets-

vedtaegter-pr-april-2019rev.pdf 

 

 

 

Forslag 1 Stillet af FN-forbundets bestyrelse, 22. juni 2021 

 

Til §2, lin. 8: 

Ret § 14 til § 13 

 

 

Forslag 2 Stillet af FN-forbundets bestyrelse, 22. juni 2021 

 

Til §4, lin. 14, efter ’… forud for landsmødet.’: 

Indføj: Forslag til landsmødets punkt 5 (indkomne forslag), skal være sekretariatet i 

hænde senest 14 dage forud for landsmødet. 

 

 

Forslag 3 Stillet af FN-forbundets bestyrelse, 22. juni 2021 

 

Til § 4, lin. 15, efter ’… fastsætter landsmødegebyr.’ og før ’Landsmødets vedtægter…’: 

Indføj: Hvis særlige samfundsforhold kræver det, kan landsmødet undtagelsesvist 

gennemføres digitalt. 

 

 

Forslag 4 Stillet af FN-forbundets bestyrelse, 22. juni 2021 

 

Til §4, B + §5, 6 + §8, lin. 1 og 4 + §9, lin. 1 + §10, lin. 2: 

Erstat: ’landsformand’ og ’næstformand’ med forperson og næstforperson. 

 

 

Forslag 5 Stillet af FN-forbundets bestyrelse, 22. juni 2021 

 

Til § 5, lin. 16: 

Erstat ’… de næste to kalenderår’ med indeværende og kommende kalenderår. 
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Forslag 6 Stillet af FN-forbundets bestyrelse, 22. juni 2021 

 

Til § 13, lin. 1, efter ’… mod FN-forbundets’ og før ’formål eller…’: 

Indføj: virke, 

 

 

Forslag 7 Stillet af Ulrik Simoni, 2. august 2021 

 

Til § 13, hele paragraffen erstattes af følgende: 

 

1) Dersom et individuelt eller kollektivt medlem handler imod FN-Forbundets formål 

eller interesser, kan bestyrelsen eller et medlem i begge kategorier foreslå at 

igangsætte en eksklusionsproces. Denne skal være i overensstemmelse med 

procedurerne fastsat under den til hver en tid gældende lovgivning mht. 

foreningsret.  

2) For at beskytte såvel det kollektive eller individuelle medlems juridiske rettigheder 

så vel som FN-Forbundets interesser og beskyttelse fra vilkårlige 

uoverensstemmelser ift. mulige juridiske konsekvenser skal der fastsættes et 

dialogmøde med henblik på at belyse årsagen til den foreslåede proces og forsøge at 

løse den. Indkaldelse til dialogmødet skal foregå på skrift efter gensidig aftale og 

med ret til partshøring fra begge sider i konflikten. 

3) Efter dialogmødet kan bestyrelsen tage beslutning om at udstede en skriftligt 

begrundet advarsel til det pågældende kollektive eller individuelle medlem. Fører 

dette ikke til en ændring af adfærden, kan bestyrelsen derefter ekskludere 

pågældende kollektive eller individuelle medlem. 

4) Enhver eksklusion kan af et kollektivt eller individuelt medlem kan kræves 

stadfæstet ved første efterfølgende regulære eller ekstraordinære landsmøde. I den 

mellemliggende periode er pågældende individuelle eller kollektive medlem 

suspenderet fra alle aktiviteter i FN-Forbundets regi. 

 

 

 

 


