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Guvernørernes arbejde

• Guvernørerne skal stemme ved det virtuelle Governors
Meeting i SIE om nye love og vedtægter på vegne af SI DK 

• Ændringer i Love og Vedtægter
– Skal være i overensstemmelse med de internationale SI Love og 

Vedtægter
– Skal være ”langtidsholdbare” – ændringer i Love kan kun ske 

hvert 6. år, mens Vedtægter er mere dynamiske dokumenter, 
der løbende kan tilpasses.

• Ændringsforslag kan kun behandles hvis et land/Union har 
indsendt et konkret ændringsforslag til det fremlagte, som 
er støttet af flere andre Unioner eller Single Clubs.
– Kræver meget lobbyarbejde 



Forberedelserne i SIE

• 2017 sat i gang af CBLC  (Constitution and Bylaw
Committee)

• 2018 fremlagt på GM  i Luzern

• 2019 drøftet på GM i Zagreb

• 2020 dialogmøde i Krakow

• 2020 udsat på GM i juli til september, dog videre 
udsat til 2021

• 2021 6 SIE-workshops, virtuelt

• 2021 beslutning på GM i juli



Forberedelserne i SI DK 

• 2019 sendt flere spørgsmål til SIE Board til det 
fremlagte 
– Møder lovkomité, guvernører og FU

• 2020 drøftelser med de øvrige nordiske lande

• 2021 virtuelle møder de nordiske landes 
guvernører imellem
– Livlig korrespondance mellem de nordiske landes 

guvernører, præsidenter og lovkomitéer

– Virtuelle møder lovkomité, FU og guvernører



Punkter der ofte er drøftet i SI DK 

• Optagelse af nye medlemmer - forventes 
nationalt besluttet 

• Aldersgrænser - muligvis nationalt besluttet
– Nedre 18 eller 21 år?

– 75 år som øvre grænse for aktive poster?

• Stor national selvbestemmelse  

• Demokratisk forståelse for beslutninger - såvel 
nationalt som internationalt

• Soroptimiståret ændres - til kalenderåret 



De store emner i det nye oplæg 

• Stemmeret og antal stemmer mellem unioner 
og lande med single clubs (ex. Spanien, 
Ungarn) 
– De store lande som Holland og Tyskland ønsker 

proportional fordeling: flere stemmer til de store 
unioner

– Muligt alternativ er: 2 stemmer til Union – 1 
stemme til land med én eller flere single clubs

• Flytning af hovedkvarteret (SIEHQ) fra Geneve 
– Til et EU land 



Nordisk Guvernørgruppe

• Nordisk Guvernørgruppe er etableret som en 
”autonom” gruppe af de 10 guvernører 
(Norge, Island, Sverige, Finland og Danmark) 

• Denne gruppe mødes virtuelt forud for SIE 
workshops for at afklare holdninger. 

• Fungerer fint, da der er fælles værdigrundlag 
og fælles kulturel forståelse i de fem nordiske 
lande. 



Tidsplan for videre forløb i SIE

• International governors meeting (GM) finder 
sted 3.-4. juli 2021

• Virtuelt møde med elektroniske afstemninger 
om nye Love og Vedtægter

– SIE plan (internationalt)

– Unionsplan (SI DK)

– Klubplan 



Tidsplan for det videre forløb i SI DK

• Juli 2021 beslutning (forhåbentlig) på virtuelt GM
• Oversættelse til dansk
• Efterår 2021 FU, lovkomité og guvernører 

tilpasser
• Januar 2022 iværksættelse af lovene på SIE plan  
• Efterår 2021 og forår 2022 drøftelse af og 

beslutning om dansk udfyldelse af love og 
vedtægtsbestemmelserne skal vedtages på LR 
møde i 2022

• I kraft fra 1. oktober 2022



SI DK klubber efterår 2021

• Møde (virtuelt) afholdes med deltagelse af 
repræsentanter fra alle DK klubber, hvor de 
vedtagne love og vedtægter diskuteres med 
formålet at implementere dem i SI DK.  

• Unionspræsidenten indkalder efter 
sommerferien.   


