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Indkomne ændringsforslag til Netværket af Ungdomsråds vedtægter  

til behandling på Landsmødet 2020 

 

 

 

Ændringsforslag vedr. § 9 stk. 1 afsnit 9a samt 9b 

Indstillet af: Ledelsen 

Beskrivelse:  

§9 stk. 1, pkt. 9a: "Formand" ændres til "Forperson" 

§9 stk. 1, pkt. 9b: "Næstformand" ændres til "Næstforperson" 

Konsekvensrettelser: I tilfælde af at forslaget vedtages, ændres ordet "Formand" til "Forperson". 

"Næstformand" ændres til "Næstforperson". "Formandskabet" ændres til "Forpersonskabet". 

Motivation:  

De nuværende vedtægter er præget af et sprogbrug der er forældet. Derfor foreslår vi at ændre den 

kønnede betegnelse ”formand” til forperson i hele vedtægtsteksten. Dermed opnår vi et neutralt 

sprogbrug, som vi mener er mere tidssvarende og afspejler foreningens inkluderende politiske ståsted. 

Samtidigt tilføjes til vedtægterne at den valgte forperson frit kan kalde sig forperson, formand eller 

forkvinde. 

Gældende vedtægter Ændringsforslag 

§ 9, stk. 1:  
Dagsordenen på Landsmødet skal indeholde: 
1. Åbning og valg af dirigenter(er) og referent(er) 
2. Godkendelse af forretningsordenen 
3. Godkendelse af ledelsens beretning 
4. Godkendelse af det reviderede regnskab 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Godkendelse af budget 
7. Vedtagelse af arbejdsprogram 
8. Andre indkomne forslag 
9. Valg: 
a. Formand 
b. Næstformand 
c. Fem ledelsesmedlemmer 
d. To prioriterede suppleanter 
e. To interne kritiske revisorer 
f. Statsautoriseret revisor 
10.Eventuelt 

§ 9, stk. 1:  
Dagsordenen på Landsmødet skal indeholde: 
1. Åbning og valg af dirigenter(er) og referent(er) 
2. Godkendelse af forretningsordenen 
3. Godkendelse af ledelsens beretning 
4. Godkendelse af det reviderede regnskab 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Godkendelse af budget 
7. Vedtagelse af arbejdsprogram 
8. Andre indkomne forslag 
9. Valg: 
a. Forperson 
b. Næstforperson 
c. Fem ledelsesmedlemmer 
d. To prioriterede suppleanter 
e. To interne kritiske revisorer 
f. Statsautoriseret revisor 
10.Eventuelt 
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Ændringsforslag vedr. § 13 stk. 1 

Indstillet af: Ledelsen 

Beskrivelse: 

Kap. 7, §13, stk. 1: Ledelsen er mellem Landsmøder og Årsmøder NAUs højeste myndighed. 

ændres til  

Kap. 7, §13, stk. 1: Bestyrelsen er mellem Landsmøder og Årsmøder NAUs højeste myndighed. 

Konsekvensrettelse:  

I tilfælde af at forslaget vedtages, ændres "Ledelsen" til "Bestyrelsen" i resten af de gældende vedtægter, 

forretningsordner etc. 

Motivation:  

"Bestyrelsen" er mere retvisende for det arbejde der udføres af NAU's højeste myndighed mellem Årsmøde 

og Landsmøde. 

 

Gældende vedtægter Ændringsforslag 

§ 13, stk. 1: 
Ledelsen er mellem Landsmøder og Årsmøder 
NAUs højeste myndighed. 

§13, stk. 1:  
Bestyrelsen er mellem Landsmøder og Årsmøder 
NAUs højeste myndighed. 
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Ændringsforslag vedr. § 9, stk. 1. 

Indstillet af: Ledelsen 

Beskrivelse:  

At sætte NAUs samværs politik på dagsordenen for landsmødet. 

Motivation: Hvor forretningsordenen er spillereglerne for Landsmødet, er samværspolitikken selve 

spillepladen. Den skal derfor skrives ind i vedtægterne på lige fod med forretningsordenen. 

 

Gældende vedtægter Ændringsforslag 

§ 9, stk. 1:  
 
Dagsordenen på Landsmødet skal indeholde: 
1. Åbning og valg af dirigenter(er) og referent(er) 
2. Godkendelse af forretningsordenen 
3. Godkendelse af ledelsens beretning 
4. Godkendelse af det reviderede regnskab 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Godkendelse af budget 
7. Vedtagelse af arbejdsprogram 
8. Andre indkomne forslag 
9. Valg: 
a. Formand 
b. Næstformand 
c. Fem ledelsesmedlemmer 
d. To prioriterede suppleanter 
e. To interne kritiske revisorer 
f. Statsautoriseret revisor 
10.Eventuelt 

§ 9, stk. 1:  
 
Dagsordenen på Landsmødet skal indeholde: 
1. Åbning og valg af dirigenter(er) og referent(er) 
2. Godkendelse af forretningsordenen 
3. Orientering om samværspolitikken 
4. Godkendelse af ledelsens beretning  
5. Godkendelse af det reviderede regnskab 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Godkendelse af budget 
8. Vedtagelse af arbejdsprogram 
9. Andre indkomne forslag 
10. Valg: 
a. Formand 
b. Næstformand 
c. Fem ledelsesmedlemmer 
d. To prioriterede suppleanter 
e. To interne kritiske revisorer 
f. Statsautoriseret revisor 
10.Eventuelt 
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Ændringsforslag vedr. § 12, stk. 5 

Indstiller: Ledelsen 

Beskrivelse:  

At beskrive kravene til Årsmødet efter samme logik som Landsmødet, og at videreføre præsentationen af 

samværspolitikken som beskrevet i ovenstående forslag til også at gælde landsmødet. 

 

Motivation: Ligesom ved landsmødet er det vigtigt hele tiden at have fokus på godt samvær og en god 

intern kultur i organisationen. 

Gældende vedtægter Ændringsforslag 

§ 12, stk. 5:  
 
Årsmødets opgave er at behandle følgende emner: 
1. Ledelsens halvårsberetning (herunder 

præsentation af regnskab) 
2. Indkomne forslag 
3. Indsupplering (hvis relevant) 
4. Eventuelt 

 

§ 12, stk. 5:  
 
Dagsordenen på Årsmødet skal indeholde: 
5. Åbning og valg af dirigent(er) og referent(er) 
6. Godkendelse af forretningsordenen 
7. Orientering om samværspolitikken 
8. Ledelsens halvårsberetning (herunder 

præsentation af regnskab) 
9. Indkomne forslag 
10. Indsupplering (hvis relevant) 
11. Eventuelt 

 

 

 


