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Forslag til vedtægtsændringer 1 

FORSLAG 1: Vedr. §6 nr. 5 om valg til Landsledelsen 2 

Landsmødet vælger en Landsledelse på 15 personer og to suppleanter. Ved valget stemmes der på 15 perso-3 
ner. De 15 personer, der opnår flest stemmer, udgør Landsledelsen. De to næste personer bliver henholdsvis 4 
første og anden suppleant. Ved stemmelighed, trækkes der lod. 5 
Suppleanterne indkaldes til Landsledelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret. 6 

Begrundelse: 7 
Det er mest demokratisk, at vi får lov til at stemme på det antal personer, der skal være i ledelsen, ellers går 8 
der al for meget taktik i, hvem man skal udelukke at stemme på. Hvis landsmødet stemmer for at bibeholde 9 
det oprindelige forslag med 21 personer, foreslår jeg, at man kan stemme på 21 personer og ikke kun 18 per-10 
soner. Begrundelsen er det samme som allerede nævnt. 11 

Forslagsstiller(e): 12 
Birte U. Pedersen, Indre by/Christianshavn 13 

FORSLAG 2: Regionale talspersoner 14 

Folkebevægelsen mod EU’s tilstedeværelse i de regionale og lokale medier skal styrkes. Derfor bør der ud-15 
nævnes frivillige regionale talspersoner (eksempelvis én i hver af de 10 storkredse ved folketingsvalg). De re-16 
gionale talspersoner skal betjene regionalt og lokalt TV, regional- og lokal radio samt de regionale og lokale 17 
aviser. 18 

Begrundelse: 19 
Landsledelsen har foreslået, at talspersonerne slettes i vedtægterne, så vi i stedet får en slags landsformand 20 
og to næstformænd. Hvis Landsledelsens forslag bliver vedtaget, så mener vi, at det bliver nødvendigt med 21 
nogle talspersoner i de forskellige landsdele. 22 

Forslagsstiller(e): 23 
Midt- og Vestjyder mod Unionen 24 

FORSLAG 3: Nedlæggelse af lokalkomitéerne og oprettelse af regionsforsamlinger i 25 
stedet for 26 

Begrundelse: 27 
Mange små komitéer er ikke velfungerende, og der er stort set ingen aktivitet. Ved i stedet at oprette regions-28 
forsamlinger vil man kunne samle de kræfter, der er og yde en mere velfungerende indsats og på den måde 29 
opnå den bedste EU-modstand i hele landet. 30 

En anden fordel ville være, at valgene af delegerede til landsmødet bliver mere demokratiske, når der møder 31 
flere op til valgene. 32 
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En tredje fordel vil være, at vore økonomiske ressourcer kan bruges mere målrettet. 33 

Forslagsstiller(e): 34 
Niels Jørgen Paulsen, Sønderjylland 35 

FORSLAG 4: Ændring fra ”forperson” og ”næstforperson” til ”formand” og ”næstfor-36 
mand” 37 

Vedr. § 7 stk. 10 og § 8 stk. 1 38 
Ordene ”forperson” og ”næstforperson” erstattes af ”formand” og ”næstformand”.   39 

Begrundelse:  40 
En folkebevægelse bør tale folkets sprog. En tur rundt i forenings Danmark, vil gøre det klart, at formand er 41 
det brugte ord for den, der tegner en forening/ bevægelse.  42 

De fleste ved endvidere, at en formand ikke henviser til vedkommendes køn. Folkebevægelsen bruger alle-43 
rede i dag betegnelsen formand i vores landsdækkende udvalg. Og ordene et tydeligt formandsskabet bruges 44 
som begrundelse for at vedtage den nye paragraf.  45 

Forslagsstiller(e): 46 
Odensekomitéen, Assenskomitéen, Nordfynskomitéen og Benny Pieszak. 47 


