
 

 

 

Herunder følger de af hovedbestyrelsen foreslåede ændringer til vedtægterne 

§ 4. Landsmødet 

Stk. 5. Dagsorden for landsmødet skal som minimum indeholde: 

 Valg af dirigent 
 Valg af stemmetællere og referent 
 Beretning fra partiformanden (Ændres fra landsformand til partiformand) 
 Beretning fra organisationsformanden (Tilføjes) 
 Beretning fra Liberal Alliances Ungdom 
 Forelæggelse af regnskab til godkendelse 
 Indkomne forslag, jf. § 4, stk. 6 
 Fastsættelse af kontingent, herunder fordeling af kontingentet mellem landsforeningen, 

storkredsforeninger og lokalforeninger 
 Valg af: 

o Partiformand (Ændres fra landsformand til partiformand) 
o Organisationsformand (Punkt tilføjes) 
o Organisatorisk næstformand (Ændres fra 2 næstformænd til 1 næstformand) 
o 8 medlemmer af hovedbestyrelsen 

 Valg af revisor 
 Eventuelt 

 

 

§ 6. Hovedbestyrelsen 

Stk. 1 Landsforeningen ledes af en hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen ledes af 
organisationsformanden. (Ændres fra landsformand til organisationsformanden) 

Stk. 2. Hovedbestyrelsen består af indtil 31 medlemmer: 

 Den på landsmødet valgte partiformand (Ændres fra landsformand til partiformand) 
 Den på landsmødet valgte organisationsformand (Tilføjes) 
 Den på landsmødet valgte organisatoriske næstformand (Ændres fra 2 næstformænd til 1 

næstformand) 
 8 medlemmer valgt på landsmødet 
 Folketingsgruppens gruppeformand 
 Op til 8 medlemmer valgt af og blandt gruppen af medlemmer af Folketinget, ministre og 

medlemmer af Europa-Parlamentet 
 10 storkredsformænd 
 1 medlem valgt af Liberal Alliances Ungdom 

 

Stk. 9. Såfremt   organisationsformanden har længere tids forfald, konstitueres den organisatoriske 
næstformand som midlertidig organisatorisk leder. (Ændres fra landsformand til 
organisationsformanden. Ændres samtidig så den organisatoriske næstformand automatisk 
konstitueres) 



 

 

 

 

Stk. 10. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger i hovedbestyrelsen eller i forretningsudvalget 
er partiformandens stemme afgørende. (Ændres fra landsformand til partiformand) 

Stk. 11. Organisationsformanden og den organisatoriske næstformand må ikke være valgt eller 
opstillet til Folketinget, kommunalbestyrelse, regionsråd, Europa-Parlament eller være udpeget til 
minister. 

Stk. 12. Hvis organisationsformanden eller den organisatoriske næstformand opstilles eller vælges 
til Folketinget, kommunalbestyrelse, regionsråd, Europa-Parlament eller udpeges til minister skal 
pågældende fratræde posten. 

Stk 13. Fratræder organisationsformanden sin post, konstitueres den organisatoriske næstformand 
som midlertidig organisationsformand. Hovedbestyrelsen konstituerer en ny midlertidig 
organisatorisk næstformand indtil næste landsmøde. Den konstituerede organisatoriske 
næstformand skal overholde de i § 6 stk.11 beskrevne regler.  

Stk. 11-13 foreslås tilføjet så de organisatoriske formænd ikke kan besidde politiske hverv. 

§ 7. Forretningsudvalget 

Stk. 1. Hovedbestyrelsen nedsætter på sit første møde efter landsmødet et forretningsudvalg, der 
består af partiformanden, organisationsformanden den organisatoriske næstformand, 
folketingsgruppens gruppeformand, et medlem valgt af hele hovedbestyrelsen blandt de 
landsmødevalgte hovedbestyrelsesmedlemmer og et medlem valgt af hele hovedbestyrelsen 
blandt storkredsformændene. Ved et valgt medlems udtræden af forretningsudvalget kan 
hovedbestyrelsen foretage nyvalg.  

Konsekvensrettelse ifm. den nye struktur. Organisationsformanden skrives ind. Samtidig ændres 
det fra to til en organisatorisk næstformand 

§ 19. Ikrafttrædelse 

Stk. 1. § 4, stk. 5 om landsmødets dagsorden får ikke umiddelbar virkning, men vil træde i kraft ved 
2021 landsmødets afslutning. Hovedbestyrelsens ændrede sammensætning får dog umiddelbar 
virkning, hvorfor der vil skulle vælges 1 partiformand, 1 organisatorisk formand og 1 organisatorisk 
næstformand på 2021 landsmødet. 

Denne vedtægtsændring ændrer i sammensætningen af hovedbestyrelsen. Derfor indskrives dette 

for at sikre, at der vælges hovedbestyrelse efter de nye vedtægters bestemmelse. 

 


