
Beretning fra vedtægtsnævnet 2020-21

Medlemmer: Stine Brix, Sigurd Lyk, Bue Nielsen.

Opgaver:
Vedtægtsnævnet er ansvarligt for fortolkning af landsorganisationens vedtægter. Det har ikke
kompetence til at fortolke afdelingernes og de regionale strukturers vedtægter og procedurer, ud
over hvor bestemmelser i disse handler om forhold, som også er behandlet i landsorganisationens
vedtægter.

Fortolkning af vedtægterne i perioden:
Vi har på forespørgsel fra et medlem afgjort, at et medlem bevarer sine medlemsrettigheder i en
afdeling også efter en fraflytning fra afdelingens område, dersom medlemmet har bevaret sit
medlemskab i den pågældende afdeling (vedtægternes §4, stk. 3).

Vi har på forespørgsel fra et medlem fastslået, at har man orlov som fuldtidsrepræsentant
betragtes man fortsat som ansat ved valg af hovedbestyrelse, mens en person med orlov fra
ansættelse i Enhedslisten ikke er underlagt ansattekvoten ved valget af hovedbestyrelse
(vedtægternes §8, stk. 3).

Vi har på forespørgsel fra forretningsudvalget fastslået, at hvis et medlem af hovedbestyrelsen
træder ud, skal den første på suppleantlisten træde ind. Ansattekvoten og kønskvoten har kun
indflydelse på indsuppleringen, hvis hovedbestyrelsens sammensætning ikke vil leve op til
vedtægternes regler om max 1/5 ansatte eller fuldtidsvalgte og mindst 10 af hvert køn. Det er altså
ikke sådan, at der skal indsuppleres en kvinde, hvis et kvindeligt medlem af hovedbestyrelsen
træder ud, hvis hovedbestyrelsen stadig har mindst 10 kvindelige medlemmer (vedtægternes §8,
stk. 7).

Vi har på forespørgsel fra et medlem fastslået, at de to års pause, der skal gå, før man igen kan
søge opstilling til hovedbestyrelsen skal forstås som to kalenderår og ikke som to perioder mellem
årsmøder. Der kan ses bort fra at helligdage kan flytte rundt og at årsmøder holdes i forskellige
weekender i samme årstid, men afvigelsen fra de to år kan ikke udstrækkes til flere kvartaler
(vedtægternes §18, stk. 9).

Fortolkningsoversigt:
Vedtægtsnævnet laver løbende oversigter over sine afgørelser om de gældende vedtægter, som
vedtægtsnævnet gennem årene har truffet. Den gældende oversigt (fra 28. marts 2021) findes på
Enhedslistens hjemmeside, se
https://org.enhedslisten.dk/vedtaegter/vedtaegtsnaevnets-fortolkninger-af-enhedslistens-vedtaegte
r

Andre spørgsmål:
Vi har efter henvendelse fra forretningsudvalget bidraget til at afklare procedurespørgsmål i
forbindelse med afholdelsen af det digitale årsmøde.

Vi har i perioden fået flere henvendelser om stillingtagen til vedtægtsbestemmelser i Enhedslistens
afdelinger og regionale strukturer. Vedtægtsnævnet har ikke kunnet tage stilling til disse, da det
falder uden for nævnets opgaver.
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