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Ved en fejl er Ændringsforslag 5.35 til Vedtægterne nedenfor ikke kommet med i Årsmødehæfte 1. 

Der vil blive trykt i De store Årsmødehæfte der sendes til alle delegerede og suppleanter i april. Ændringsforslaget kan 
ses på næste side.  
Der kan stilles ændringsforslag til Ændringsforslaget. Deadline er 7. april kl. 12.00 og skal sendes til 
landskontor@enhedslisten.dk  
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ÅRSMØDET 1 

5.35 Forslag om kønskvotering: 2 

§7, stk. 3. om valg af delegerede til årsmødet:  3 

"Dog er mindst 40 % af pladserne reserveret hvert køn. En afdeling kan dog vælge færre  4 

end 40 % af det ene køn, i fald der ikke er kandidater nok til at opfylde kønskvoteringen. 5 

I afdelinger med netop 3 delegerede erstattes 40 % dog med 33 %. "   6 

Foreslås ændret til:  7 

”Dog må der højst vælges 60 % af ét køn. En afdeling kan dog vælge flere end 60 % af det 8 

ene køn, i fald der ikke er kandidater nok til at opfylde kønskvoteringen. I afdelinger med  9 

netop 3 delegerede erstattes 60 % med 67 %.  10 

Hvis flere end to køn er repræsenteret blandt kandidaterne er kvinder og mænd hver  11 

reserveret 33 % af pladserne, rundet ned til nærmeste hele tal. Hvis denne mindstekvotering  12 

træder i kraft, eller flere end to køn er repræsenteret blandt de valgte, kan der højst vælges 13 

50 % af et køn.”    14 

§8, stk. 6 om valg til Hovedbestyrelsen: 15 

 ”Ved valg til hovedbestyrelsen skal hvert køn have mindst 10 pladser. Der opstilles 2 lister  16 

med henholdsvis de mandlige og kvindelige kandidater. Kandidaterne vælges efter deres  17 

stemmetal. Hvis der ikke er 10 kandidater på én af listerne suppleres op fra den anden liste.” 18 

 19 

Foreslås ændret til: 20 

”Ved valg til hovedbestyrelsen opstilles 3 lister: En liste med de mandlige kandidater,  21 

en liste med de kvindelige kandidater og en liste med øvrige kandidater. Kandidaterne  22 

vælges efter deres stemmetal.  23 

Kandidater fra én liste kan højst opnå 60 % af pladserne. Hvis alle tre lister er repræsenteret  24 

blandt de valgte, reduceres de 60 % forholdsmæssigt med antallet af valgte på listen med  25 

laveste antal, dog aldrig mere end til 40 %. 26 

Det vil sige, at hvis listen med færrest valgte har 1 valgt, så reduceres der fra 60% til 56%,  27 

ved 2 valgte reduceres til 52%, ved 3 til 48% og ved 4 til 44%. Hvis alle lister har 5 eller flere  28 

valgte, kan kandidater fra én liste højst opnå 40% af pladserne.  29 

Hvis der ikke er kandidater nok på én af listerne til at opfylde kønskvoteringen suppleres  30 

op fra de andre lister.” 31 

  32 

§ 8, stk. 7 om valg af suppleanter til Hovedbestyrelsen:  33 

 34 

”De 5 mænd og 5 kvinder med højst stemmetal, der ikke opnår valg, indgår på en  35 

suppleantliste prioriteret efter stemmetal. Ved indsupplering i løbet af året følges  36 

samme princip for fordeling mellem kvinder og mænd som ved valg til hovedbestyrelsen.”    37 

Foreslås ændret til:  38 

”De 5 personer med højest stemmetal, der ikke opnår valg, fra hver af de tre lister, indgår 39 

alle på en suppleantliste prioriteret efter stemmetal. Ved indsupplering i løbet af året  40 

følges samme princip for fordeling mellem de tre lister som ved valg til hovedbestyrelsen.”      41 

 § 8, stk. 14 om valg til FU henviser til bestemmelsen for valg af HB.  42 

 43 

§ 12, stk. 2 om valg til EU-parlamentet: 44 

”Som minimum kønskvoteres de første 8 pladser. Heraf skal en liste på 4 spidskandidater  45 

med to kvinder og to mænd vælges på årsmødet.”  46 
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Foreslås ændret til:  1 

”Som minimum kønskvoteres de første 8 pladser. Heraf skal en liste på 4 spidskandidater  2 

med højst to af samme køn samt med mindst én kvinde og én mand vælges på årsmødet.”    3 

 4 

§ 19, stk. 8 om valg af interne revisorer:  5 

”Årsmødet vælger 2 interne revisorer. En af hvert køn.”  6 

 Foreslås ændret til:  7 

”Årsmødet vælger 2 interne revisorer, der skal være af hvert sit køn. Såfremt der kun er 8 

kandidater af samme køn vælges dog to af samme køn."   9 

 10 

Begrundelse:  11 

Vedtægterne bliver kønsneutrale. Samtidig bevares en mindstekvotering for kvinder, hvilket  12 

var den oprindelige begrundelse for at indføre kønskvotering.  13 

I forhold til valg til EU-parlamentet foregår valget ligesom valg af folketingskandidater ved  14 

afstemning mellem samlede lister. Valget foregår således ikke på samme måde som ved  15 

valg af hovedbestyrelse.  16 

I forhold til valg af delegerede i en afdeling vil forslaget have følgende betydning: 17 

 18 

Stillet af: 19 

Hovedbestyrelsen20 
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Delegeretvalg eksempel 1:  
 
Hvis der skal vælges 3 delegerede i en afdeling og rækkefølgen efter stemmetal er: mand, mand, non-binær, kvinde, så 
vil: 

• de nuværende regler betyde valg af 2 mænd og 1 kvinde 
o Forklaring: De nuværende regler sikrer kvinderne 1 plads, når der skal vælges 3. En kvinde vil derfor 

blive indkvoteret, mens udkvoteringen går efter stemmetal og derfor her rammer den non-binære 
person. 

• HBs forslag betyde valg af 1 mand, 1 non-binær og 1 kvinde 
o HBs forslag garanterer kvinder 1 plads (min 33 %), når der skal vælges 3. En kvinde vil derfor blive 

indkvoteret. Samtidig falder max-grænsen for personer af samme køn til 50%, i eksemplet svarende til 
1 plads, og derfor vil det være en mand, der bliver udkvoteret, selvom den non-binære person har 
færre stemmer end begge mænd. 

 

Delegeretvalg eksempel 2:  

Hvis rækkefølgen efter stemmetal er mand, non-binær, mand, kvinde, så vil: 

• de nuværende regler betyde valg af 1 mand, 1 non-binær og 1 kvinde 
o Forklaring: De nuværende regler sikrer kvinderne 1 plads, når der skal vælges 3. En kvinde vil derfor 

blive indkvoteret, mens udkvoteringen går efter stemmetal og derfor her rammer en mand. 
• HBs forslag betyde valg af 1 mand, 1 non-binær og 1 kvinde 

o HBs forslag garanterer kvinder 1 plads (min. 33 %), når der skal vælges 3. En kvinde vil derfor blive 
indkvoteret. Samtidig falder max-grænsen for personer af samme køn til 50%, i eksemplet svarende til 
1 plads, og derfor vil det være en mand, der bliver udkvoteret. Her har 50%-grænsen ingen betydning, 
da det alligevel er en mand, der ud fra stemmetal står til udkvotering. 

 

Delegeretvalg eksempel 3:  

Hvis der i en afdeling skal vælges 5 delegerede og rækkefølgen efter stemmetal er mand, mand, kvinde, non-binær, 
mand, kvinde, så vil: 

• de nuværende regler give valg af 2 mænd, 2 kvinder og 1 non-binær 
o Forklaring: De nuværende regler garanterer kvinder 40%, her svarende til 2 pladser. En kvinde bliver 

derfor indkvoteret. Udkvoteringen sker alene efter stemmetal og rammer derfor her en mand. 
• HBs forslag give valg af 2 mænd, 2 kvinder og 1 non-binær 

o Forklaring: Der er flere end 2 køn blandt de valgte, og dermed falder max-grænsen for personer af 
samme køn til 50%, her svarende til 2. Det betyder, at en mand ryger ud, og den næste ikke-mand på 
listen ryger ind, her en kvinde. 

 

Delegeretvalg eksempel 4: 

Hvis rækkefølgen efter stemmetal er kvinde, mand, mand, mand, non-binær, kvinde, så vil: 

• de nuværende regler give valg af 3 mænd og 2 kvinder 
o Forklaring: De nuværende regler garanterer kvinder 40%, her svarende til 2 pladser. En kvinde bliver 

derfor indkvoteret. Udkvoteringen sker alene efter stemmetal og rammer derfor her den non-binære 
person. 

• HBs forslag give valg af 2 mænd, 2 kvinder og 1 non-binær 
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o Forklaring: Der er flere end 2 køn blandt de valgte, og dermed falder max-grænsen for personer af 
samme køn til 50%, her svarende til 2. Det betyder, at en mand ryger ud, og den næste ikke-mand på 
listen ryger ind, her en kvinde. 

 

Valg til HB eksempel 1:  

Hvis de 25 med de højeste stemmetal er 15 mænd, 9 kvinder og 1 non-binær, så vil: 

• de nuværende regler give valg af 15 mænd og 10 kvinder, hvis den non-binære har færre stemmer end de 15 
mænd. Og give valg af 14 mænd, 10 kvinder og 1 non-binær, hvis den non-binære har flere stemmer end én 
eller flere af mændene 

o Forklaring: De nuværende regler garanterer plads til 10 mænd og 10 kvinder. De resterende 5 pladser 
vil derfor gå efter stemmetal. I eksemplet her vil en non-binær derfor skulle have flere stemmer end 
mindst én mand i top 25 for at komme ind. 

• HBs forslag give valg af 14 mænd, 10 kvinder og 1 non-binær 
o Forklaring: Alle tre lister er repræsenteret blandt de valgte, og derfor træder bestemmelsen om 

forholdsmæssig reduktion i kraft. Listen med færrest valgte har 1 valgt, svarende til 4%, og derfor 
reduceres den normale max-kvote på 60% eller 15 pladser til 56% eller 14 pladser. Dermed skiftes en 
mand ud med en kvinde. 

 

Valg til HB eksempel 2:  

Hvis de 25 med de højeste stemmetal er 15 mænd, 8 kvinder og 2 non-binære, så vil: 

• de nuværende regler give valg til 13-15 mænd, 10 kvinder og 0-2 non-binære alt efter stemmetal til de non-
binære i forhold til de mandlige kandidater 

o Forklaring: De nuværende regler garanterer plads til 10 mænd og 10 kvinder. De resterende 5 pladser 
vil derfor gå efter stemmetal. I eksemplet her vil de non-binære personer derfor skulle have flere 
stemmer end mindst én mand i top 25, for at den ene kommer ind, og flere end mindst to mænd, for 
at de begge gør. 

• HBs forslag give valg af 13 mænd, 10 kvinder og 2 non-binære 
o Forklaring: Alle tre lister er repræsenteret blandt de valgte, og derfor træder bestemmelsen om 

forholdsmæssig reduktion i kraft. Listen med færrest valgte har 2 valgte, svarende til 8%, og derfor 
reduceres den normale max-kvote på 60% eller 15 pladser til 52% eller 13 pladser. Dermed skiftes to 
mænd ud med to kvinder. 
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