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Forslag fra Lovkomitéen: 

Forslag 1  

Klublove og -vedtægter §6 stk. 2a: 

Aktive medlemmer er valgbare til hverv på alle niveauer. Funktionsperioden for det pågældende 
hverv skal være afsluttet, inden man bliver senior-medlem.   

Af repræsentanter til Unionen og af kandidater til poster på unions- og federationsniveau kræves 
specielle kvalifikationer, jf. klubvedtægternes § 13, stk. 1, og klublovenes § 14. 

 Klubvedtægterne § 13 stk. 1 Valgbarhed: 

Præsidenten er Klubbens ene repræsentant. Bestyrelsen vælger en suppleant for præsidenten. Den 
anden repræsentant og en suppleant vælges på generalforsamlingen for en periode af 2 år, - det år, 
der ikke er valg til præsidentposten. 

Forslag: Overskriften Valgbarhed slettes i § 13, og samtidig fjernes henvisningen i §6 til 
klubvedtægternes § 13. 

Begrundelse: 

Teksten i § 13 har intet med hverken kvalifikationer eller valgbarhed at gøre. 

  

Forslag 2 

Klubloven og -vedtægter §6 stk. 2b: 

Senior-medlemmer er valgbare til alle hverv på klubniveau bortset fra hvervet som præsident. På 
unionsniveau er de valgbare til sådanne hverv som er fastlagt i unionsvedtægterne. De kan dog 
ikke opnå hverv, der medfører repræsentation. 

Forslag til ny vedtægt: 

Senior medlemmer kan ikke vælges som unionspræsident, guvernør eller guvernørsuppleant. 

Begrundelse: Unionsvedtægterne indeholder intet, der kan klarlægge, hvilke hverv 
seniormedlemmer kan bestride på unionsniveau. 

Med samme begrundelse indføres enslydende vedtægt  i Unionslove og -vedtægter  § 12 stk. 3 
efter sætningen: 

Klubbernes forslag vedlægges kandidaternes accept og curriculum vitae. 



  

Forslag fra SI Aarhus som efter aftale med SI Aarhus er en præcisering: 

Klublove og -vedtægter § 9 stk. 1.b: 

Præsidenten tegner Klubben og kan bemyndige kassereren til at afholde udgifter pa Klubbens vegne. 

ændres til: 

Præsidenten tegner Klubben og kan bemyndige kassereren til at afholde udgifter pa Klubbens vegne. 
Desuden kan præsidenten bemyndige, at et eller flere klubmedlemmer får kiggeadgang til Klubbens 
konti. 

  

Begrundelse: 

Alle klubber har en stor interesse i at skabe sikkerhed og gennemsigtighed omkring klubbens 
økonomiske vilkår. En generel tilføjelse i Klubvedtægterne vil gøre denne ændring enklere for den 
enkelte klub at gennemføre i.f.t. bankerne. 

Det var en formulering, vi i Aarhusklubben manglede, da vi skiftede bankforbindelse. 
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