Forslag til vedtægtsændring
Til DOF’s sekretariat
CC: Nordkredsens formand Jess Rasmussen
Jeg har et forslag til Repræsentantskabsmødet. Det drejer sig om en vedtægtsændring
Forslag:
At gøre det muligt og lovligt at afholde et helt eller delvis online repræsentantskabsmøde med mulighed for
elektronisk afstemning.
Paragraf 8.1 ændres til: Forbundets repræsentantskab, der mødes (fysisk eller online) til ordinært møde
hvert år i februar eller marts måned, er forbundets øverste myndighed.
Derudover indføjes:
§ X Digital generalforsamling.
Hovedbestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en hel eller delvis digital generalforsamling.
Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i
forbindelse med den digitale generalforsamling. Hovedbestyrelsen skal ved en digital generalforsamling
sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser
om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde,
at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og
stemme på generalforsamlingen.
Hovedbestyrelsen skal gøre forbundets medlemmer bekendt med, at der afholdes en hel eller delvis digital
generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
Hovedbestyrelsen skal oplyse forbundets medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i
forbindelse med generalforsamlingen. Forbundets medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de
tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved
generalforsamlingen.
Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således
der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig
afstemning.

Begrundelse:
At sikre at der vil kunne afholdes et Repræsentantskabsmøde i fx en corona tid – og give mulighed for at
klubberne kan deltage online – for at sikre den demokratiske proces.
Under corona har vi set at der er mange møder der med fordel kan afholdes online.
Repræsentantskabsmødet er ikke nødvendigvis et af dem, men at have muligheden for at kunne deltage
online vi øge demokratiet i forbundet. Det vil også gøre det muligt for flere medlemmer at se hvad der
foregår på Repræsentantskabsmøderne selvom de ikke er stemmeberettigede.
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