
LANDSMØDE 2018  
KFUM-SPEJDERNE 

ÆNDRINGSFORSLAG TIL L5 
 DEMOKRATIFORSTÅELSE OG VALGBARHED 

 

FORSLAGSSTILLERE 
Vest-Vendsyssel Distrikt, Hærvejens Distrikt, Saltum Gruppe, Sct. Chatarinae 
 

MOTIVATION FOR FORSLAGET 
Vi bakker op om det stillede lovforslag, dog med en formulering, hvor det sikres, at man som 15 årig, eller derover, godt kan lade sig repræsentere af forældre eller værge, 
da vi ønsker, at man som forældre til medlemmer over 15 år, skal have mulighed for at bidrage til gruppens liv og udvikling.  
Forslagsstillerne ønske ikke med denne ændring at stille KFUM spejderne ringere i forhold til at kunne modtage tipstilskud for alle medlemmer under 30 år, derfor gives 
hovedbestyrelsen mandat til at sikre, at formuleringen ikke er i konflikt med Dansk Ungdoms Fællesråds (DUF) nye regler.   
 

FORSLAGSTEKSTEN 
Nuværende ordlyd:  
 

Ændringer i ordlyden: 
 

Foreslået ordlyd: 

5.Ved valget til grupperådet opdeles gruppemødet i 2 
valggrupper: 
a. De tilstedeværende medlemmer eller deres 
repræsentant jf. stk. 2, som ikke er ledere, vælger 3-7 
repræsentanter til grupperådet. Antallet af 
repræsentanter afgøres af valggruppen selv. Valgbare 
er medlemmer i gruppen, der er fyldt 15 år eller 
forældre/værge til medlemmer i gruppen, der ikke er 
fyldt 15 år. Man vælges for 2 år. Hver år er halvdelen 
på valg. 

5.Ved valget til grupperådet opdeles gruppemødet i 2 
valggrupper: 
a. De tilstedeværende medlemmer eller deres 
repræsentant jf. stk. 2, som ikke er ledere, vælger 3-7 
repræsentanter til grupperådet. Antallet af 
repræsentanter afgøres af valggruppen selv. Valgbare 
er medlemmer i gruppen, der er fyldt 15 år eller 
forældre/værge til medlemmer i gruppen, der ikke er 
fyldt 18 år. Et medlem i aldersgruppen 15-17 årige kan 
ikke både lade sig repræsentere ved forældre eller 
værge og selv opstille til grupperådet. Man vælges for 
2 år. Hvert år er halvdelen på valg. 

5.Ved valget til grupperådet opdeles gruppemødet i 2 
valggrupper: 
a. De tilstedeværende medlemmer eller deres 
repræsentant jf. stk. 2, som ikke er ledere, vælger 3-7 
repræsentanter til grupperådet. Antallet af 
repræsentanter afgøres af valggruppen selv. Valgbare 
er medlemmer i gruppen, der er fyldt 15 år eller 
forældre/værge til medlemmer i gruppen, der ikke er 
fyldt 18 år. Et medlem i aldersgruppen 15-18 årige kan 
ikke både lade sig repræsentere ved forældre eller 
værge og selv opstille til grupperådet. Man vælges for 
2 år. Hvert år er halvdelen på valg. 

Forslagsteksten er slut 
 

Vest-Vendsyssel Distrikt  Hærvejens Distrikt  Saltum Gruppe  Sct. Catharinae Gruppe 
 

            


