Bestyrelsens begrundede forslag til vedtægtsændring – vedrørende afholdelse af
digitale repræsentantskabsmøder.
LLOHs nugældende vedtægter vedr. repræsentantskabsmødet:

§ 8 Repræsentantskabsmødet
8.1. Det årlige repræsentantskabsmøde afholdes i april måned. På dette møde fastlægges de
overordnede retningslinjer for organisationens virke.
8.2. Repræsentantskabsmødet indkaldes skriftligt af formanden, med angivelse af tid og sted, med
mindst 4 ugers varsel. Formanden er ansvarlig for, at Landsorganisationen underrettes med
angivelse af tid og sted. Deltagelse i repræsentantskabsmødet kan kun ske ved forudgående
tilmelding, senest 14 dage før mødets afholdelse.
8.3. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
Godkendelse af forretningsorden
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af regnskab
Indkomne forslag, herunder kontingentfastsættelse
Valg af
Formand
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Statsautoriseret revisor
8.4. Formanden vælges i ulige år for 2 år ad gangen.
8.5. Repræsentantskabsmødet godkender forretningsorden for mødet.
8.6. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal fremsættes skriftligt, med
forslagsstillerens underskrift, til formanden senest 3 uger før repræsentantskabsmødet. Indkomne
forslag bekendtgøres på hjemmesiden senest 8 dage før mødet.
8.7. Repræsentantskabet tager beslutning ved simpel stemmeflerhed i de på dagsordenen anførte
sager. Afstemningen sker normalt ved håndsoprækning, medmindre 3 tilstedeværende
stemmeberettigede begærer skriftlig afstemning.
8.8. Der føres en protokol over forhandlingerne på repræsentantskabsmødet, der underskrives af
dirigenten og formanden, og som i enhver henseende har fuld beviskraft med hensyn til det på
repræsentantskabsmødet passerede.
Udskrift heraf tilsendes bestyrelsen og Landsorganisationen ligesom udskriften bekendtgøres på
hjemmesiden.
8.9. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes, når bestyrelsen eller 25 repræsentanter
fremsætter skriftligt ønske herom, med angivelse af dagsordenen. Mødet skal indkaldes med mindst
2 ugers varsel.
8.10. Repræsentantskabsmødet, eller et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, vælger delegerede
og suppleanter til Landsorganisationens kongres.

Bestyrelsens forslag til en ny § 8.3. med henblik på at undgå, at organisationen – f.eks. på
grund af en international pandemi – afskæres fra at træffe nødvendige beslutninger.
Der er tale om en kompetence som bestyrelsen ekstraordinært tillægges i krisesituationer. Og
i disse tilfælde skal bestyrelsen tydeligt informere om hvordan deltagelse, og/eller skriftlig
godkendelse skal ske, ligesom der skal benyttes systemer, der sikrer, at tilmelding, kontrol af
deltagelse, samt gennemførelse af de enkelte dagsordenens-punkter finder sted på
betryggende måde.
Efter 8.2 Tilføjes:
8.3. Bestyrelsen kan ekstraordinært beslutte, at der på grund af særlige omstændigheder, f.eks. en
længerevarende sundhedsmæssig krise, kan indkaldes til et elektronisk repræsentantskabsmøde.
Repræsentantskabsmødet kan i dette tilfælde afvikles helt eller delvist digitalt.
Bestyrelsen kan tilsvarende ekstraordinært beslutte helt at udskyde mødet, således at alene
regnskab og kontingentfastsættelse udsendes til repræsentantskabet til skriftlig godkendelse.
Bestyrelsen skal i dette tilfælde indkalde til et fysisk repræsentantskabsmøde, med henblik på
gennemførelse af udsatte punkter, så snart som situationen igen tillader dette.
Den øvrige nummerering konsekvensrettes således den nuværende 8.3 bliver til 8.4 etc..

