Bilag 1, Forsalg til ændring af Landsorganisationen LandboUngdoms vedtægter

Landsorganisationen LandboUngdom ledelse stiller forslag om ændring af Landsorganisationen LandboUngdoms vedtægter nærmere bestemt ændring af §6.
Begrundelse:
Der udarbejdes ikke en arbejdsplan, og ledelsen ønsker ikke, at være bundet op på en arbejdsplan. I stedet ønsker ledelsen, at der arbejdes efter en
længerevarende strategi i stedet for 1-årige arbejdsplaner. Aktuelt arbejder LandboUngdom med Strategi 2022.
Nuværende formulering
§ 6 Årsmøde
Årsmødet er Landsorganisationen LandboUngdoms øverste myndighed.
Landsledelsen indkalder til årsmødet, som afholdes inden udgangen af
april måned.

Forslag til ny formulering
§ 6 Årsmøde
Årsmødet er Landsorganisationen LandboUngdoms øverste myndighed.
Landsledelsen indkalder til årsmødet, som afholdes inden udgangen af
april måned.

Indkaldelse sker med mindst 8 ugers varsel på landsorganisationen
LandboUngdoms hjemmeside www.landboungdom.dk

Indkaldelse sker med mindst 8 ugers varsel på landsorganisationen
LandboUngdoms hjemmeside www.landboungdom.dk

Årsmødet er altid beslutningsdygtigt. Beslutninger vedtages med almindeligt flertal.

Årsmødet er altid beslutningsdygtigt. Beslutninger vedtages med almindeligt flertal.

Alle medlemmer kan stille forslag til behandling på årsmødet. Forslag
indsendes til Fælleskontoret Skejby senest 3 uger før årsmødet. En kommenteret dagsorden med bilag og indkomne forslag udsendes pr. mail til
formændene for de lokale LandboUngdoms foreninger og regionsrådsformændene senest 14 dage før årsmødets afholdelse.

Alle medlemmer kan stille forslag til behandling på årsmødet. Forslag
indsendes til Fælleskontoret Skejby senest 3 uger før årsmødet. En kommenteret dagsorden med bilag og indkomne forslag udsendes pr. mail til
formændene for de lokale LandboUngdoms foreninger og regionsrådsformændene senest 14 dage før årsmødets afholdelse.

Hver lokal LandboUngdoms forening har én stemme, ligeledes har hver
regionsrådsformand én stemme. Såfremt en lokal LandboUngdoms forening ikke gør brug af sin stemme kan stemmen overgå til en anden lokal LandboUngdoms forening i samme region efter skriftlig fuldmagt fra
et bestyrelsesmedlem i den ikke repræsenterede lokale LandboUngdoms forening. Ingen lokal LandboUngdoms forening kan have mere

Hver lokal LandboUngdoms forening har én stemme, ligeledes har hver
regionsrådsformand én stemme. Såfremt en lokal LandboUngdoms forening ikke gør brug af sin stemme kan stemmen overgå til en anden lokal LandboUngdoms forening i samme region efter skriftlig fuldmagt fra
et bestyrelsesmedlem i den ikke repræsenterede lokale LandboUngdoms forening. Ingen lokal LandboUngdoms forening kan have mere
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end to stemmer. Dog maksimum én stemme per person. Regionsrådsformandens stemme er personlig og kan ikke overdrages.

end to stemmer. Dog maksimum én stemme per person. Regionsrådsformandens stemme er personlig og kan ikke overdrages.

Landsledelsen kan invitere gæster til årsmødet. Gæster har taleret, men
ikke stemmeret.

Landsledelsen kan invitere gæster til årsmødet. Gæster har taleret, men
ikke stemmeret.

Årsmødets dagsorden skal som minimum indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Ledelsens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Godkendelse af arbejdsplan
7. Valg af formand
8. Valg af repræsentanter og suppleanter til landsledelsen
9. Valg til udvalg
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt
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Der udarbejdes referat fra årsmødet, som offentliggøres på LandsorgaDer udarbejdes referat fra årsmødet, som offentliggøres på Landsorganisationen LandboUngdoms hjemmeside www.landboungdom.dk senest
nisationen LandboUngdoms hjemmeside www.landboungdom.dk senest 14 dage efter årsmødets afholdelse.
14 dage efter årsmødets afholdelse.

