
VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG   

I overensstemmelse med Ungdommens Røde Kors’ vedtægter § 8, 

stk. 11 skal vedtægtsændringsforslag fremsættes 6 uger før Landsmødet. Forslag indsendes 

skriftligt og kan med fordel fremsættes i dette skema. 

   

1. ÆNDRINGSFORSLAGET DREJER SIG OM FØLGENDE PARAGRAF:   

 

§6 stk. 2 og §7 stk. 2. 

 

§7 stk. 8. 

 

§8 stk. 8. 

   

2. DET FORESLÅS, AT DER ÆNDRES TIL:   

 

§6 stk. 2 og §7 stk. 2: ”Valgbare” tilføjes til stykket, så det står klart, at man kun er valgbar til 

lokalafdelingen/den nationale afdeling, hvis man er medlem af lokalafdelingen/den nationale 

afdeling. 

 

§7 stk. 8: ”Økonomiansvarlig” skrives ud og erstattes af ”Næstforperson”.  

 

§8 stk. 8: ”§7, stk. 5, 10 og 12” tilføjes, så Røde Kors’ Hovedbestyrelse skal godkende 

ændringer i de samme dele af §7 vedr. nationale afdelinger som de skal i §6 vedr. 

lokalafdelinger. 

 

  

3. ARGUMENTATION (BAGGRUNDEN FOR AT FORESLÅ DETTE ER):   

 

Vedtægtsændringsforslaget om en ny §7 vedr. nationale afdelinger, som blev besluttet på 

Landsmødet i 2021, havde en række mangler – dels var de øvrige vedtægter ikke 

konsekventrettet jf. den nye §7 og dels var ordlyden i visse tilfælde ikke tilpasset nationale 

afdelinger. 

 

Ad §6 stk. 2 og §7 stk. 2: Det er en mangel, at ”valgbare” ikke er indskrevet. Det ønsker vi at 

indskrive, så det står klart, hvem der er valgbare i lokalafdelinger og nationale afdelinger. 

 

Ad §7 stk. 8: Der er som udgangspunkt ikke en økonomiansvarlig i de nationale afdelinger. 

Derfor ønsker vi at erstatte ”økonomiansvarlig med ”næstforperson”. 

 

§8 stk. 8: Det er en mangel, at ”§7, stk. 5, 10 og 12” ikke er tilføjet, da intentionen med 

forslaget var, at hovedbestyrelsen i Røde Kors skal godkende de samme vedtægtsændringer 

for nationale afdelinger, som for lokalafdelinger.  

 

Bemærk: Landsmødet tager udelukkende stilling til ændringsforslaget og 

ikke argumentationen. Argumentationen er altså udelukkende et redskab til at 

overbevise landsmødet om beslutningsforslaget.  

 

 

4) FORSLAGSSTILLER(E):  

 

Landsstyrelsen. 


