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Forslag 1: 

Klublove og -vedtægter §5 stk. 2 b: 

Medlemskab kan bevares, når et medlem flytter bopæl midlertidigt eller permanent. Medlemmet 
har ret til at blive overflyttet til en klub i nærheden af den nye bopæl. 

Når et medlem flytter bopæl, har hun ret til at blive overført til en anden klub i nærheden af den nye 
bopæl. Præsidenten i den afgivende klub orienterer præsidenten i den modtagende klub om 
medlemmets ønske om overførsel. Har et medlem et ønske om at blive overført til en anden klub 
uden at skifte bopæl, kræver overførslen godkendelse af den nye klubs medlemmer. Klubben kan 
forinden godkendelsen anmode medlemmet om en uddybende begrundelse for ønsket om klubskifte. 

Vedtægten ændres til: 

Medlemskab kan også bevares efter at ens klub er opløst. De medlemmer, der er i klubben på 
tidspunktet for beslutning af opløsningen, har ret til at blive overført til en anden klub i nærheden 
deres bopæl, efter samme fremgangsmåde som ved flytning af bopæl. 

Begrundelse: 

FU vil gerne sikre, at medlemmer ved klublukninger sikres fortsat medlemskab. 

  

Forslag 2: 

Klublove og -vedtægter §9 stk. 2 a: 

Eksisterende klubber: 
Funktionsperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år, og man kan ikke genvælges til det samme 
hverv bortset fra kassereren, hvis funktionsperiode kan forlænges én gang. 
Bestyrelsesmedlemmer kan ikke genvælges til det samme hverv, før der er gået 2 år. 

Forslag til ny vedtægt: 

Funktionsperioden for KPD og KAPD kan fornyes én gang, jvf. § 11, stk. 2 

Begrundelse: 

Lovteksten i §9 kan misforstås, men præciseres i § 11. stk. 2 

  

Forslag 3: 



I Klublove og -vedtægter § 8 stk 1 a og §10 stk 4. ændres ordene dispensation og orlov til en mere 
direkte oversættelse: 

§ 8 stk 1 a: 

(i)      manglende deltagelse i mindst 5 møder pr. soroptimistår, med mindre klubbestyrelsen har 
godkendt en orlovsperiode, 

ændres til: 

(i)      manglende deltagelse i mindst 5 møder pr. soroptimistår, med mindre klubbestyrelsen har 
godkendt en tilladelse til fravær, 

§10 stk 4: 

Deltagelse: Deltagelse i mindst 5 klubmøder pr. Soroptimistår er obligatorisk for hvert aktivt 
medlem med mindre klubbestyrelsen har givet dispensation. 

Dispensation: Klubbens bestyrelse kan fritage et medlem for pligten til at deltage i møderne og andre 
aktiviteter for et tidsrum af indtil 6 måneder, når der indsendes skriftlig, begrundet anmodning. 
Bestyrelsen kan på anmodning forlænge en sådan dispensation, dog ikke for mere end 6 måneder ad 
gangen. Dispensationen kan aldrig gives for et enkelt møde. 

ændres til: 

Deltagelse: Deltagelse i mindst 5 klubmøder pr. Soroptimistår er obligatorisk for hvert aktivt 
medlem med mindre klubbestyrelsen har givet tilladelse til fravær. 

Tilladelse til fravær: Klubbens bestyrelse kan fritage et medlem for pligten til at deltage i møderne og 
andre aktiviteter for et tidsrum af indtil 6 måneder, når der indsendes skriftlig, begrundet 
anmodning. 
Bestyrelsen kan på anmodning forlænge en sådan tilladelse til fravær, dog ikke for mere end 6 
måneder ad gangen. Tilladelsen kan aldrig gives for et enkelt møde. 

Begrundelse: 

Emnet har givet en del støj og derfor ønsker vi i FU en præcisering. 

  

Forslag 4: 

Klublove og -vedtægter § 10 a pkt. 3: 

Der afholdes årligt (mindst) 1 Regionalmøde, der så vidt muligt arrangeres af klubberne på skift. 
Præsidenten for den arrangerende klub er mødeleder. Unionspræsidenten eller en af hende udpeget 
repræsentant for FU deltager i Regionalmødet. Rejsen betales af Unionen. 



ændres til: 

Der afholdes årligt (mindst) 1 Regionalmøde, der så vidt muligt arrangeres af klubberne på skift. 
Præsidenten for den arrangerende klub er mødeleder. Unionspræsidenten eller i hendes fravær en 
guvernør deltager i Regionalmødet. Rejsen betales af Unionen. 

Begrundelse: 

Der skal være overensstemmelse 
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