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Landsmødedagsorden 
 
 

Lørdag d. 26. oktober 2019 
  
a) Kl. 12:00 Åbning af Landsmødet 

- Formalia 
- Udtalelse fra Landsledelsen 
- Afstemning om hvorvidt vedtægtsændringerne skal gælde allerede fra de vedtages, og ikke 

som vanligt fra næste 
 
b) Hvordan er man en stor EU-modstander organisation uden pladser i et parlament? 

- Oplæg ved Helle fra Nei til EU Norge 
- Fokus på visioner og inspiration: Hvad tror vi på? Hvordan vil vi gerne se vores organisation? 

Hvordan kan fremtiden blive god for EU-modstanden? 
 
c) Evaluering 

- Fremlæggelse og debat af valgkampsevaluering 
I denne debat indgår politisk beretning og organisatorisk beretning 

- Parlamentsberetning ved Rina Ronja Kari 
- Plads til debat af det bagudrettede 
- Afsluttes med afstemning om organisatorisk og politisk beretning 

 
d) Hilsner 

 
e) Pause 
 
f) Folkebevægelsen mod EU’s fremtid: Hvor skal vi hen? 

- Vi skal drøfte, hvordan vi kommer videre: Hvordan skal vi organiseres, hvad skal vi satse på og 
hvad tror vi på bringer unionsmodstanden bedst videre? 

- Indkomne forslag debatteres, og afstemningen finder sted søndag 
- Fremlæggelse og debat af vedtægtsændringsforslag 

 
g) Afstemning om vedtægtsændringsforslag 
 
h) Hilsner 
 
i) Dagens program slutter 

- Deadline for opstilling til Landsledelsen 
- Klargøring til festmiddag 

 
j) Kl. 19:00 Festmiddag  
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Søndag d. 27. oktober 2019 
  
a) Kl. 09:00 Morgensang 
 
b) Hilsningstale ved Henrik Overgaard 
 
c) Fremadrettet, årsplan 

- Fremlæggelse og debat af årsplanen 
- Deadline for ændringsforslag til årsplan når debatten er slut 

 
d) Aktuelt politisk indslag ved Lave K. Broch om forsvarsforbeholdet 
 
e) Valg af Landsledelsen 
 
f) Ca. kl. 12:00 Frokost 
 
g) Diskussion af kontingentændring 
 
h) Regnskab, budget og valg af revisor 
 
i) Indkomne forslag 

- Afstemning om indkomne forslag 
- Afstemning om årsplanen 

 
j) Præsentation af Landsledelsen 
 
k) Afslutning og god tur hjem 
 
l) Kl. 15:00 siger vi på gensyn og landsmødet 2019 slutter 


