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DAGSORDEN FOR ÅRSMØDET 2021 
Lørdag d. 22. maj  

07.00 - 09.00: Indskrivning (digitalt)  

09.00 - 10.00: Deltagere laver kaffe og gør klar til at deltage i ÅM/Afdelingerne mødes i 
lokalerne til hybridmødet  

10.00 - 10.30:   Introduktion til hybridt årsmøde/det digitale årsmøde 

10.30 - 11.30:   Velkomsttale og konstituering ved Peder Hvelplund 
      Valg af dirigenter 
      Vedtagelse af dagsorden 
      Vedtagelse af forretningsorden 
      Beslutning om hvilke forslag der skal Behandles  

11.30 - 13.00:   1. Den politiske situation og beretning 
   Hovedbestyrelsens ved Lisbeth Torfing 
    Folketingsgruppens ved Mai Villadsen 
    EUPs ved Nikolaj Villumsen 
  

13.00 - 14.30:    Frokost + møde i storkredse om kandidatlister 
 
14.30 - 16.00:   1. Fortsat - Den politiske situation og beretning  
       Debat og afstemning om HB’s beretning 
 
16.00 - 16.15:   Pause 
 
16.15 - 19.15:   2. Boligpolitisk delprogram 

Fremlæggelse af forslaget ved Jean Thierry 
Debat, behandling af æf og afstemning om programmet 

 
19.15:     Underholdning ved Finn Sørensen og Kim Jezus 

 
Søndag d. 23. maj 

09.00 - 09.15:   Godmorgen og velkommen tilbage 

09.15 - 09.30:  Præsentation af kandidatudvalgenes kandidatliste til FT  

09.30 - 09.45:   Hilsningstale: Nooshi Dagostar Vänsterpartiet  

09.45 - 11.45:   3. Indkomne Forslag  
      Behandling og afstemning om indkomne forslag  

11.45 - 12.00:   Syriensindslag: Syriensindslag: Saleh Muslim HB-medlem YPD,  
      Rosa Lund og Faeza Satouf sygeplejerskestuderende  
      Vedtagelse af Aktuel Politisk Udtalelse (se s. 18) 

12.00 - 13.00:   Frokost  
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13.00 - 16.00:   4. Organisatorisk Hovedforslag  
      Fremlæggelse af forslaget ved Mathilde Vinther og Trine Simmel 
      Debat, behandling af æf og afstemning om hovedforslaget 
 
16.00 - 16.15:   Pause 

16.15 - 18.45:   5. Vedtægter 
 Debat, behandling og afstemning af ændringsforslag til vedtægter og 
ændringsforslag til ændringsforslag til vedtægter 

18.45:     Uddeling af Græsrodsprisen 

 
Mandag d. 24. maj 

09.00 - 09.15:   Godmorgen og velkommen tilbage  

09.15 - 09.45:   6. Valg til HB, Rød Fond, Vedtægtsnævn og kritisk revisor 

09.45 - 10.45:   7. Regnskab og budget 
      Fremlæggelse ved Benny Dall 
      Behandling af regnskab, og forslag og ændringsforslag til budget. 
      Vedtagelse af budget 

10.45 - 11.00:   Hilsningstale: Line Barfod spidskandidat i København ved KV21 

11.00 - 11.30:   Præsentation af alternative kandidatlister, (eventuel) debat og valg af 
kandidatliste 

11.30 - 12.00:   Præsentation af resultater for valg  

12.00 - 12.15:   Afslutning med tale ved Sinem Demir 

Stillet af Hovedbestyrelsen 
 
 
Forretningsudvalgets ændringsforslag til dagsorden for søndag d. 23. maj 
 
Søndag d. 23. maj 

09.00 - 09.15:   Godmorgen og velkommen tilbage 

09.15 - 09.30:  Præsentation af kandidatudvalgenes kandidatliste til FT  

09.30 - 09.45:   Hilsningstale: Nooshi Dagostar Vänsterpartiet  

09.45 - 11.30:   3. Indkomne Forslag  
      Behandling og afstemning om indkomne forslag  

11.30 - 12.00:   Syriensindslag: Syriensindslag: Saleh Muslim HB-medlem YPD,  
      Rosa Lund og Faeza Satouf sygeplejerskestuderende  
      Vedtagelse af Aktuel Politisk Udtalelse (se s. 18) 
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12.00 - 13.00:   Frokost  

13.00 - 16.00:   4. Organisatorisk Hovedforslag  
      Fremlæggelse af forslaget ved Mathilde Vinther og Trine Simmel 
      Debat, behandling af æf og afstemning om hovedforslaget 
 
16.00 - 16.15:   Pause 

16.15 - 18.45:   5. Vedtægter 
 Debat, behandling og afstemning af ændringsforslag til vedtægter og 
ændringsforslag til ændringsforslag til vedtægter 

18.45:     Uddeling af Græsrodsprisen 

19.00:     Tak for i dag 
 
 
 
Forslag til dirigenter: Mads Melin (Nørrebro Park), Jacob Nikolajsen (Frederiksberg), Maibritt 
Kerner (Vanløse), Amalie Bonde Jørgensen (Nørrebro Park), Monica Topsøe-Jensen (Ydre 
Nørrebro), Cecilie Goll Knudsen (Amager Vest), Johanne Skriver (Blågård), Esther Keller 
(Blågård) 
 

 

FORRETNINGSORDEN FOR ÅRSMØDET 2021 
1. Dirigenter  
Årsmødet vælger seks dirigenter til at lede mødet. Dirigenterne starter med at konstatere, hvor 
mange stemmeberettigede der er til stede. 
  
Ved årsmødets start fremlægger landskontoret til dirigenterne en liste over, hvem der er valgt 
som delegerede i overensstemmelse med vedtægternes retningslinjer for valg af delegerede. I 
tvivlstilfælde afgør forsamlingen – alle der betragter sig som delegerede – sagen ved 
almindeligt flertal.  
  
2. Mødets beslutningsdygtighed 
Mødet suspenderes, hvis mere end 10% af de indskrevne delegerede falder ud pga. tekniske 
problemer. En beslutning om at suspendere mødet forudsætter, at de delegerede, der har 
tekniske problemer med at deltage i mødet, aktivt har gjort opmærksom på dette over for 
dirigenterne. Mødet genoptages, når de tekniske problemer er løst, således at 90 % igen er 
online. 
  
Henvendelsen om teknisk nedbrud sker til SMS: 2239 5253. I henvendelsen skrives også hvor 
mange delegerede der er omfattet af nedbruddet. Nedbruddet er først registreret, når de 
pågældende har fået beskeden “modtaget” retur. 
  
Dirigenterne skal informere forsamlingen om, hvor mange delegerede, der ikke kan deltage på 
grund af teknisk nedbrud. 
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Hvis dirigenterne i forbindelse med tekniske nedbrud skønner, at årsmødets dagsorden ikke 
kan gennemføres, kan de aflyse de resterende punkter, bortset fra godkendelse af beretning, 
valg af HB, valg af vedtægtsnævn, Rød Fonds bestyrelse og interne revisorer, der 
gennemføres som elektroniske afstemninger. Afstemningerne forlænges om nødvendigt til 
tirsdag kl. 12.00.  Dirigenterne har ansvaret for at igangsætte dette og årsmødet afsluttes med 
disse skriftlige afstemninger. Spidskandidatlisten fra 2020 anvendes i så fald frem til næste 
årsmøde.  
  
3. Taletid og talerliste 

• Delegerede og suppleanter har taleret på årsmødet.  
• Hovedbestyrelsen, folketingsmedlemmer, EU-parlamentsmedlemmer, 

vedtægtsnævnet og Rød Fonds bestyrelse samt dirigenter har desuden taleret.   
• Taletiden i plenum er som udgangspunkt 2 minutter.  
• Personer med talehandicap tildeles 1 minut ekstra.  
• Førstegangstalere sættes øverst på talerlisten.  
• Dirigenterne kan foreslå kortere taletid, hvis det skønnes nødvendigt (dog kan 

taletiden aldrig sættes til mindre end 1 minut).  
• Dirigenterne kan desuden tildele indledere længere taletid.  
• Opskrivning til talerlisten sker via en zoom chat direkte til dirigenterne. Chatten er ikke 

synlig for andre end den centrale mødeledelse. Det er den lokale mødeleder der 
skriver talere på i chatten. Deltagere der deltager individuelt fra egen PC, skriver sig 
selv på. 

• Alle deltagere har et deltagernummer som angives når man ønsker at komme på 
talerlisten. Der skal således hverken skrives navn eller afdeling.  

• Der føres tre talerlister:  
Kvinder føres på den ene, mænd på den anden og non-binære på den tredje. Så vidt 
muligt vælges talerne på skift fra de tre lister. Taletiden til non-binære tages fra 
mandelisten. Dirigenterne kan holde en af listerne længere åben, hvis fordelingen er 
skæv. 

• Hvis listerne er meget ulige, har dirigenterne mulighed for at tildele taletiden, så alle 
bliver repræsenteret gennem hele debatten. F.eks. med to mænd for hver kvinde.  

• Hvis talerlisten overtegnes, har dirigenterne beføjelse til at indskrænke taletiden.   
  
4. Afstemninger og valg  

• Inden start på større afstemningsrunder foretager dirigenterne en optælling af hvor 
mange delegerede der er til stede. Dette sker ved hjælp af afstemningssystemet. 

• Alle afstemninger foregår ved hjælp af et elektronisk stemmesystem der kan bruges 
på smartphone, tablet eller PC. 

• Alle afstemninger er anonyme. 
• Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog undtagen afstemninger om 

vedtægtsændringer. Til vedtagelse af et vedtægtsændringsforslag kræves min. 50 % 
af samtlige tilstedeværende delegerede, jf. vedtægterne § 23   

• Beslutningsreferat fra årsmødet offentliggøres for medlemmerne med stemmetal ved 
almindelige afstemninger fordelt på afdelinger 

• Er der behov for at en delegeret udskiftes med en suppleant sker det gennem mail til 
infoboden, herefter nedlægges den delegeredes valgkode i systemet, og der 
udsendes ny valgkode til suppleanten. Der kan gå op til 30 minutter fra anmodning om 
indtræden af suppleant, til skiftet er gennemført. Indtræden af suppleant sker for 
resten af den pågældende dag. 
Sker skiftet om lørdagen og skiftes der den efterfølgende dag tilbage til den 
delegerede eller til en anden suppleant indtastes det ligeledes i det officielle 
onlinesystem. Skiftet er først sket, når suppleanten har modtaget et link til årsmødet. 

  
5: Lokal mødeledelse 
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På de afdelingsvise møder vælges en mødeleder, som har ansvaret for opskrivning på 
talerliste og kommunikation med den centrale mødeledelse om talerliste, forespørgsel 
vedrørende mødets afvikling m.m., for eks. tekniske og praktiske problemer og anmodning om 
pause. 
Den lokale mødeleder vælges blandt de delegerede i lokalet forud for starten af årsmødet kl. 
9.00. Valget meldes ind til den centrale mødeledelse, så de ved hvem, der er deres kontakt på 
den enkelte lokation.  
Delegerede, der deltager individuelt fra egen PC, kommunikerer med den centrale 
mødeledelse som beskrevet i pkt. 2 og 3. 
  
6. Kandidatudvalg  
Ved årsmødets start er kandidatudvalget allerede nedsat, jf. vedtægternes § 10. Under 
årsmødet mødes kandidatudvalget virtuelt.   
  
7. Møder i storkredsene 
Der afholdes digitale storkredsmøder om kandidatlister . 
  
8. Kandidatlister  

• Kandidatudvalget udarbejder et forslag til kandidatliste til Folketinget. Mindretal og 
andre kan stille alternative forslag. Valget af spidskandidater sker som et valg mellem 
de foreslåede hele lister (for FT med storkredse og de dertil foreslåede kandidatnavne 
og evt. suppleanter).  

• Der stemmes i et antal runder, hvor den liste der får færrest stemmer i hver runde 
udgår. Man kan kun stemme en gang pr. runde.  

• Den endelige kandidatliste skal vedtages med 2/3 af stemmerne, og opnår en af 
listerne allerede dette før sidste afstemningsrunde, er denne vedtaget og endelig.  

• Opnår ingen af listerne 2/3 af stemmerne i løbet af afstemningsrunderne, skal 
dirigenterne afslutningsvist spørge forsamlingen, om listen med størst opbakning også 
kan opnå 2/3 af stemmerne. Såfremt dette sker, er listen vedtaget og endelig.   

• Sker det ikke afholdes der urafstemning blandt medlemmerne om de to kandidatlister 
med størst opbakning.  

• Der er mulighed for at stille alternative kandidatlister, det skal gøres senest søndag kl. 
21.00 via kandidat21@enhedslisten.dk  
Hvis der er en eller flere alternative kandidatlister, får hver stiller af en alternativ 
kandidatliste 2 minutter mandag, inden afstemningen, til at fremlægge den alternative 
kandidatliste. Under årsmødet mødes storkredsene virtuelt mhp. at tage stilling til 
forhandlingerne i kandidatudvalget. 

9. God stil på årsmødet 
• Tal pænt  
• Lyt og anerkend forskelligheder  
• Personangreb frabedes, politisk argumentation tilrådes  
• Der opfordres til at deltagerne holder en god tone med saglige argumenter og afholder 

sig fra tilråb 
• Giv talerstolsdebuttanter din fulde opmærksomhed  
• Snak deltagerne imellem skal foregå udenfor mødelokalet eller i pauserne 

  
10. Videooptagelse  
Årsmødets debatter optages på video og streames til medlemmer af Enhedslisten via 
mit.enhedslisten.dk  
  
11. Tidsfrister 

• 5. februar kl. 12.00: Frist for alle hovedforslag, indkomne forslag, ændringsforslag til 
Enhedslistens vedtægter.  

  
• 5. marts kl. 12.00: Frist for opstilling til urafstemning om folketingskandidater. 
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• 15. marts - 11. april kl. 12.00: I denne periode har afdelingerne møder med 

delegeretvalg 
  

• 15. marts - 7. april: Elektronisk vejledende urafstemning om folketingskandidater for 
alle Enhedslistens medlemmer 

  
• 7. april kl. 12: Frist for ændringsforslag til hovedforslag, indkomne forslag, og 

vedtægtsændringer. 
- Frist for opstillinger til Rød Fond, vedtægtsnævn og interne revisorer. 
- Frist for opstilling til hovedbestyrelse.  
- Frist for beretninger fra udvalg og netværk.  

  
• 12. april kl. 12.00: Frist for tilmelding af delegerede, suppleanter og ekstrasuppleanter. 

Tilmelding foregår via mit.enhedslisten.  
 

• 6. maj kl. 12.00: Frist for ændringsforslag til dagsorden og forretningsorden.  
 

• Lørdag d. 22. maj kl. 9.00: Frist for at opretholde ændringsforslag, som er ind- eller 
omarbejdede af hovedbestyrelsen, sættes til afstemning. Frist for ændringsforslag til 
evt. aktuelle politiske udtalelser (som udleveres ved indskrivning). Ændringsforslag 
indleveres ved infoboden. 
Dette meddeles på infobod21@enhedslisten.dk  
 

• Søndag d. 23. maj kl. 21: Frist for alternative forslag til kandidatlister (spidskandidater 
til Folketinget). Kandidatlisten afleveres via kandidat21@enhedslisten.dk. 
Kandidatudvalgets forslag præsenteres søndag kl. 09.15.  

 
Stillet af Hovedbestyrelsen 
 

Forretningsudvalgets ændringsforslag til forretningsorden 

1. Dirigenter  
Årsmødet vælger otte dirigenter til at lede mødet. Dirigenterne starter med at konstatere, hvor 
mange stemmeberettigede der er til stede. 
 

 

 
 
Hvad er indarbejdede forslag? 
Forslag, som foreslås indarbejdet, vil der ikke blive stemt om på årsmødet, medmindre 
nogen krævet det. Det betyder at hovedbestyrelsen eller skrivegruppen har vurderet at det 
er ukontroversielt, og vi kan vedtage det uden at bruge tid på behandling. På den måde er 
der bedre tid til at diskutere de forslag, der er uenighed om. Delegerede, der ønsker at 
opretholde oprindelige ændringsforslag eller ønsker afstemning om forslag som 
hovedbestyrelsen vil indarbejde, skal meddele dette til infobod21@enhedslisten.dk en 
senest lørdag d. 22. maj kl. 9.00. Forslag, som hovedbestyrelsen ikke vil indarbejde, vil alle 
blive sat til afstemning på årsmødet.  
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2.0 BOLIGPOLITISK DELPROGRAM 
Her følger ændringsforslag Skrivegruppen indstiller indarbejdes uden behandling og 
afstemning. 

2.1.2  
 

Efter s. 4, linje 58 tilføjes:  
“Samtidig gøres det sværere 
for mennesker med 
beskedne indkomster at få 
en almen bolig. Den 
såkaldte fleksible eller 
kombinerede udlejning 
benyttes af mange 
kommuner og 
boligselskaber, hvorved 
nogle af dem, der har 
allermest brug for en billig 
bolig, diskrimineres og 
indirekte henvises til dyrere 
privat udlejning eller til at 
flytte til en anden kommune.” 

Stillet af: 
Reza Javid, Søren Freiesleben, 
Mette Skaarup, Jette Frydendahl, 
Joe Bilsborough, Kirsten Andersen, 
Thomas Skov Jensen, Bente 
Sanko, Kirsten Møller, Bobo 
Rasmussen, Thomas Graven, Rina 
K. Krøyer, Momo-Michael Bøgh 
Salo, Jutta Agnete Aude, Erik 
Kempf, Ingelise Bech Hansen, Ulf 
V. Olsen, Anita Lund Høg, Mathias 
Jæger, Gustav Nielsen, alle 
Odense 
Helge Bo Jensen, Jeppe Milthers, 
Kurt Olsen, alle Albertslund 
 Adam Johansen, Erik Mikkelsen og 
Karl Vogt-Nielsen, alle Amager Øst 
 
 

2.1.3  
 

Ændringsforslag til side 4 
punkt 2, linje 59-72, indsat 
med rødt: 
Den såkaldte 
parallelsamfundspakke – 
også kaldet ghettoloven – 
har senest presset de 
almene boligforeninger til i 
visse boligområder at 
udelukke og diskriminere 
mod ufaglærte, lavtlønnede 
og mennesker, der er ramt 
af ledighed og sygdom, men 
også ikke-vestlige 
indvandrere og deres 
efterkommere. Desuden 
forsøges beboere, herunder 
især ikke-vestlige 
indvandrere og deres 
efterkommere, tvangsflyttet, 
så deres gode hjem kan 
rives ned eller sælges til 
spekulanter. 

Stillet af: 
Jo Falk Nielsen (Århus Syd) 
 
 

2.1.7 
 

Side 5 linje 15  i 3.1.1. 
tilføjes  
Uddannelsesbyer skal sikre, 
at der er tilstrækkeligt med 
almene ungdomsboliger og 
små almene boliger til de 
studerende. 

Stillet af: 
Søren Egge Rasmussen (Århus 
Øst) 
 
 

2.1.9 
 

Side 5 linje 42: tilføjes 
mellem de to sætninger i 
linjen: 

Stillet af: 
Jean Thierry (Nordvest) 
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”En større del af 
indbetalingerne til 
Landsbyggefonden skal 
være til rådighed som 
opsparing til 
renoveringer og forbedringer 
for den lokale boligafdeling”. 

 

2.1.14 
 

Side 5 linje 80 
Efter ”salg” indsættes ”eller 
overdragelse” så sætningen 
lyder:  
”...Derfor bør ethvert salg 
eller overdragelse af 
offentligt ejet jord....” 

Stillet af: 
Karl Vogt-Nielsen, Lole Møller, 
Bente Lildballe, Marianne Frederik, 
Nina Hermansen, Leif Mikkelsen, 
Adam Johansen alle Amager Øst 
 
 

2.1.25 
 

Side 6 linje 70 
Der tilføjes: 
Liberaliseringen af 
realkreditområdet skal rulles 
tilbage og trækkes ud af 
bankerne, så vi igen får 
selvstændige non-profit 
realkreditinstitutter.  
Samtidig skal banker, 
forsikringsselskaber og 
realkreditinstitutioners 
muligheder for ejerskab og 
andre former for 
engagement i de andre 
grene i finanssektoren 
afskaffes. 
Endvidere skal oprettes en 
offentlig realkredit, der 
målrettes områder/personer, 
som har vanskeligt ved at få 
et (rimeligt) realkreditlån. 

Stillet af: 
Karl Vogt-Nielsen, Lole Møller, 
Bente Lildballe, Marianne Frederik, 
Nina Hermansen, Leif Mikkelsen, 
Adam Johansen alle Amager Øst 
 
 

2.1.27 
 

Side 6 linje 120 
Der tilføjes et nyt afsnit: 
”REGIONAL 
PLANLÆGNING 
Der skal i planloven 
(gen)indføres en 
regionsplanlægning for 
byudvikling. Denne 
planlægning gennemføres i 
samarbejde med 
kommunerne og skal bl.a. 
sikre en samlet og 
koordineret udvikling af 
boligområdet inden for 
regionens område.” 

Stillet af: 
Karl Vogt-Nielsen, Lole Møller, 
Bente Lildballe, Adam Johansen, 
Marianne Frederik, Nina 
Hermansen, Leif Mikkelsen alle 
Amager Øst 
 
 

2.1.30 
 

Side 7 i linje 30 
Udskiftes: ”Det kan fx ” 
Med: ”Uanset boligform kan 
det” 

Stillet af: 
Jean Thierry (Nordvest) 
 
 



DET LILLE ÅRSMØDEHÆFTE – ENHEDSLISTEN 2021 

 12 

2.1.31  
 

Side 7 i forlængelse af 
linje 39 tilføjes: 
”Bofællesskaber og 
medbyggeri skal også 
fremmes i den almene 
boligsektor.” 

Stillet af: 
Jean Thierry (Nordvest) 
 
 

 

 

4.0 FORSLAG TIL ENHEDSLISTENS 
ORGANISATORISKE UDVIKLING 2021 – 2024  
Her følger de ændringsforslag Hovedbestyrelsen indstiller indarbejdes uden behandling og 
afstemning. 

 

4.1.1 Side 47 linje 33 indføjes i 
starten:  
” Vi skal inddrage flere i 
politikudviklingen. Det 
skaber større medejerskab 
og lyst til at være med i de 
konkrete aktiviteter, hvis 
man også har haft mulighed 
for at deltage i udviklingen af 
grundlaget for disse 
aktiviteter.” 

Stillet af: Per Clausen (Aalborg) 
 

4.1.2 Side 47 linje 51 ændres til:  
“Mere fokus på kampagner, 
inddragelse af 
medlemmerne i 
politikudviklingen og fælles 
handling.” 

Stillet af: Per Clausen (Aalborg) 
 

 

5.0 VEDTÆGTER   
Ændringsforslag 5.17 er trukket af forslagsstiller Jørgen Colding-Jørgensen (Amager Øst) 

 

6.0 VALG  
Rasmus Vestergaard Madsen har trukket sin opstilling til HB 
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7.0 BUDGET 
Ændringsforslag til budgettet for 2022: 
  
Posten FU frikøb ændres som et af følgende forslag: 
Forslag 1) 132.490 kr. (et kvart årsværk) (ca. 9 timer om ugen) 
Forslag 2) 264.980 kr. (et halvt årsværk) 
Forslag 3) 529.960 kr. (1 årsværk) 
  
Begrundelse: 
Der er afsat ca. 1,1 mio. kr. til frikøb for FU-medlemmer. I et budget, hvor der er underskud på 
ca. 2 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023. Det kan lade sig gøre, fordi der er en stor 
egenkapital, men det går jo ikke i længden. 
Bemærk også, at medlemsbladet RødGrøn igen skæres ned til 4 numre i 2023. 
Det er fuldt forståeligt at enkelte FU-medlemmer med særlige opgaver kan have behov for 
frikøb. Ligesom kommunal- og regionsrådspolitikere kan have vanskeligt ved både at være 
’fritidspolitiker’, klare arbejde/studier, familie- og fritidsliv. 
Men 2 årsværk bliver for meget. Derfor foreslås det, at årsmødet beslutter et mindre beløb, at 
der vælges imellem de tre forslag. 
  
Stillet af: 
Marianne Frederik, Karl Vogt-Nielsen, Lole Møller, Bente Lildballe alle Amager Øst 
 

 

RETTELSER TIL DET STORE ÅRSMØDEHÆFTE 
(det udsendte hæfte) 

I ændringsforslag 5.1.2 var overstregningerne ikke kommet med, så det var ikke 
tydeligt hvad der skulle slettes. 

5.1.2 Ændringsforslag til ændringsforslag 5.2 til vedtægterne 
 
Således at forslaget kommer til at se således ud 
FORSLAG: OM MEDLEMSRETTIGHEDER Som ny § 5 i vedtægterne indsættes før den 
nuværende §5:  
Medlemsrettigheder Medlemmer af Enhedslisten har individuelle og kollektive rettigheder som 
fremgår af vedtægterne. 
Herunder: Stk. 1. Ret til deltagelse i alle møder i deres lokale og regionale sammenhænge 
samt i landsdækkende netværk, udvalg og Hovedbestyrelsen. Hvis fysisk deltagelse ikke er 
mulig p. g. a. manglende tilgængelighed, manglende børnepasning, sygdom – og for 
landsdækkende møder geografisk afstand skal der etableres en elektronisk mulighed, hvis det 
ønskes. Medlemmer, der har stemmeret ved fysisk fremmøde, har også stemmeret ved 
elektronisk deltagelse. 
Stk. 2. Ret til information. Alle medlemmer har adgang til referater og beslutningsgrundlag fra 
møder i partiet de kan deltage i. 
Stk. 3. Ret til debat. Alle medlemmer har ret til at få bragt debatindlæg efter nærmere 
retningslinjer besluttet af HB i medlemsblade og på elektroniske platforme 
 Stk. 4. Medlemmerne bestemmer. Medlemmer i lokalafdelinger, udvalg mv. træffer politiske 
og organisatoriske beslutninger på deres område. Partiets centrale organer og sekretariater er 
forpligtet til at assistere lokalafdelinger, udvalg og netværk på disses betingelser. 
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Motivation 
Jeg er meget enig i intentionen med forslaget, men har tre vigtige ændringer jeg mener går 
forslaget endnu bedre: 
For det første mener jeg at retten til at deltage elektronisk skal være en rettighed som alle 
medlemmer har, ikke kun de der ikke kan få børnepasning, er syge eller har 
tilgængelighedsudfordringer. Et behov for at deltage elektronisk kan skyldes mange andre 
forhold, også forhold ens lokale bestyrelses ikke nødvendigvis behøver at skulle forholde sig 
til. 
Jeg kan personligt godt huske de tidligere debatsider i medlemsbladet. Det var ikke noget man 
nødvendigvis blev klogere eller mere aktivistisk af. Derfor tror jeg, at det ville være langt bedre 
hvis vores medlemsblad inviterede vidende kammerater til at diskutere vores politik i et 
ordentligt format i stedet for at de sidste sider i medlemsbladet udviklede sig til en 
venstreorienteret version af Ekstra Bladets nationen. 
Og slutteligt: Det kan virke kontraproduktivt hvis vores åbne udvalg og netværk får ret til at 
komme med politiske udmeldinger der er i modstrid med partiets politik. De kan og skal være 
gode fora for politikudvikling og skoling, men, vedtagelsen af vores politik skal altså ske i vores 
demokratiske organer: årsmødet, hovedbestyrelsen og folketingsgruppen. 
 
Stillet af: 
Daniel Panduro (Frederiksberg) 
 

BERETNING OG REGNSKAB RØD FOND 2020-21 
Beretning fra Rød Fond 2020-2021 På årsmødet i 2020 blev følgende valgt til Rød Fonds 
bestyrelse: John Andersen, Lole Møller, Aage Olsen, Janne Toft-Lind, Asbjørn Steimle 
Pedersen og Jonas Paludan som HBs repræsentant. Covid 19 sætter fortsat sit store præg på 
arbejdet i Rød Fond. De mange restriktioner har i høj grad også påvirket græsrøddernes 
aktivitetsniveau. Flere ansøgninger har drejet sig om bog- og biblioteksprojekter og færre om 
gadeaktioner. Vi har i perioden modtaget 10 ansøgninger, hvoraf vi har støttet 7 projekter og 
givet afslag på 3. Det skal nævnes, at fonden ikke støtter ansøgninger om driftstilskud, 
rejseudgifter, tilbagevendende arrangementer, lønudgifter eller støtte til enkeltpersoner.  

 
Rød Fonds donationer siden sidste Årsmøde 
 

Bevillinger efter årsmøde 
No Deportation - Materialer                                           2.000 kr. 
Tag Klimaansvar             2.000 kr. 
Internet bibliotek             2.000 kr. 
Palæstinaorientering           3.000 kr. 
Jobcentrets ofre i Nordjylland        1.000 kr. 
Bog om Anarkismen som ideologi        1.000 kr. 
Kontaktnetværket ved asylcenter Kærshovedsgård  2.000 kr. 
Amager Fælleds Venner          3.000 kr. 
Bevillinger efter årsmøde i alt          16.000 kr. 
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Regnskab for rød fond 2020 
 
Indtægter 
Afsættelser fra Enhedslisten 

20.000,00 kr. 
Kursgevinster 

39.382,68 kr. 
Udbytte 

18.286,05 kr. 
Indtægter i alt 

77.668,73 kr. 
Udgifter: 
Donationer før årsmøde 

14.060,00 kr. 
Donationer efter årsmødet 

6.000,00 kr. 
Gebyrer 

276,00 kr. 
Udgifter i alt 

20.336,00 kr. 
Driften i alt - resultat (overskud) 

57.332,73 kr. 
Aktiver 
Bank 

89.906,75 kr. 
Obligationer og aktier 

1.747.201,56 kr. 
Aktiver i alt 

1.837.108,31 kr. 
Passiver 
Egenkapital 

1.779.776,00 kr. 
Årets resultat 

57.332,73 kr. 
Passiver i alt 

1.837.108,73 kr. 
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BERETNING FRA INTERN REVISOR 
Som nytiltrådt intern revisor på årsmødet den 3-4 oktober 2020 har det været en udfordring at 
kunne nå rundt om budgetlægning, procedurer omkring udmøntningen af denne, forståelsen 
af regnskabsposteringer og konteringer og jeg er langt fra nået i mål endnu. 
 
Jeg opfatter det ikke som den interne revisions opgave at beskæftige sig med enkeltbilag og 
disses korrekthed. Dette er en opgave for den autoriserede revisor. 
 
De opgaver jeg har valgt at beskæftige mig med, er primært: 
 

• Er der en rimelig overensstemmelse mellem det budget årsmødet vedtager og den 
faktuelle udmøntning af Enhedslistens økonomi. 

• Udviser budgetter og regnskaber en ansvarlig økonomisk forvaltning. 
• Er der mulighed for udvikling af systematikker og procedurer, som sikrer en bedre 

anvendelse af Enhedslistens økonomi. 
 
Jeg har i perioden været med på sidelinjen ved økonomigruppens møder med henblik på 
større indsigt i trufne økonomiske beslutninger. 
 
På grund af coronasituationen udviser regnskabet et stort overskud på mødeaktiviteter, 
årsmøde og andre aktiviteter der enten har måttet aflyses eller er blevet afholdt som digitale 
frem for fysiske møder. 
 
Enhedslisten har derfor et overskud på cirka 1.8 millioner i 2020. Sammenlagt med overskud 
fra tidligere år, ender vi derfor med et akkumuleret overskud på cirka 8.3 millioner. 
 
På grund af coronarestriktioner forventes i budgettet i 2021 igen at give et overskud – i 
omegnen af 100.000 kr., mens budgettet for 2022, hvor vi kan håbe på at corona ikke 
begrænser vores handlemuligheder længere, forventes at gå i balance. 
 
Det skal bemærkes, at overskuddet hvert år faktisk er 1 million højere, da der henlægges 
dette beløb til FT/EP valg hvert år. Dette fremgår ikke synligt i regnskabet, så for 
tydelighedens skyld kunne det være en ide, at oprette en separat valgfond for at tydeliggøre 
dette. 
 
Det foreslås i budgetter for 2021-22-23 at akkumuleret underskud anvendes til ansættelse af 
to yderligere medarbejdere, samt til frikøb af FU medlemmer svarende til to fuldtidsstillinger. 
 
Hvis forudsætningerne om uændrede indtægter i form af kontingenter og stemmepenge ikke 
holder kan budgetterede underskud på 2 millioner i 2022 og 2023 være kritiske, og man skal 
være opmærksom på to ubekendte i indtægterne. 
 

• Der har ikke kunnet fremlægges et scenarium for, hvilke konsekvenser ændringen af 
medlemskontingenterne vil medføre. 

• En udskrivelse af et folketingsvalg vil have betydning for stemmepenge, som udgør 
næsten halvdelen af vores indtægter. 

 
Til slut vil jeg opfordre alle medlemmer til at tilmelde betaling af kontingent på enten 
kortbetaling eller MobilePay, da omkostninger ved betaling via giro eller betalingsservice er 
betydeligt højere, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at penge der ligger i 
Enhedslistens kasse, gør betydelig mere gavn end penge der ligger i kassen hos Nets. 
 
Tommy Lindegaard - Intern revisor Enhedslisten 
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KANDIDATUDVALGET 
 
Hovedbestyrelsen Louise Hvelplund og Trine Simmel 

Bornholms Storkreds Laura Kofod 

Københavns Storkreds Mikkel Warming 

Københavns Omegns Storkreds Holder møde 18. maj 

Nordsjællands Storkreds Holder møde 18. maj  

Sjællands Storkreds Eva Flyvholm 

Fyns Storkreds Jesper Kiel 

Sydjyllands Storkreds Lars Mogensen 

Vestjyllands Storkreds Malte Bang 

Østjyllands Storkreds Peter Iversen 

Nordjyllands Storkreds Lasse Olsen 
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FORSLAG TIL AKTUEL POLITISK UDTALELSE 
Stop udvisningen af syriske flygtninge til Assads diktatur! Stop 
regeringens stramninger! 

I de seneste måneder har en stor gruppe syriske flygtninge fået frataget deres 
opholdstilladelse, og regeringen vil udvise dem til Syrien, der styres af diktatoren Assad, som 
har titusinder af menneskeliv på sin samvittighed. 

Blandt de udviste er unge gymnasielever, som netop er ved at færdiggøre deres uddannelse, 
og som forventede at kunne leve et trygt liv i Danmark. Fratagelsen af deres opholdstilladelser 
betyder, at de må stoppe deres uddannelser og skal sygne hen i danske udrejsecentre på 
ubestemt tid, da Danmark ikke har nogen udleveringsaftale med det syriske regime. 

Ingen andre europæiske lande, bortset fra Orbans Ungarn, vurderer at sikkerhedssituationen i 
Syrien tillader at sende flygtninge hjem. Der er mange eksempler på, at flygtninge, der er 
vendt tilbage er forsvundet i Assads torturfabrikker, og landet er stadig præget af borgerkrig og 
massiv undertrykkelse. 

Mennesker, som er kommet hertil på flugt, har krav på at få beskyttelse og et sikkert liv i 
Danmark. Og de, der får beskyttelse, skal kunne leve et helt almindeligt liv med arbejde og 
uddannelse og blive en del af det danske samfund. 

Enhedslisten er stor modstander af udvisningen af de syriske flygtninge til det syriske diktatur. 
De, som allerede har fået frataget deres ophold, skal have fornyet ophold, så de kan fortsætte 
deres studier og liv i Danmark. 

Enhedslisten er også stor modstander af regeringens fortsatte stramninger af 
udlændingepolitikken, herunder deres hjerteløse behandling af børnene i de syriske 
fangelejre, og de nye benspænd for at få statsborgerskab. 

Enhedslisten vil fortsætte presset på regeringen i folketinget, og samtidig aktivt støtte den 
voksende bevægelse mod udvisningerne af de syriske flygtninge, og mod regeringens farlige 
og menneskefjendske udlændingepolitik generelt. 

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Enhedslisten er i klar opposition til regeringens politik 
på dette område og vil en helt anden vej, der bygger på en solidarisk udlændinge- og 
asylpolitik, der sikrer lighed for loven og tryghed og sikkerhed for mennesker på flugt. 

Kun en stærk folkelig bevægelse, der omfatter elever, studerende, lokalsamfund og folkelige 
bevægelser - fra kultur-, idræts- og sociale bevægelser til fagbevægelsen - vil kunne presse 
flertallet til at ændre kurs. Den bevægelse vil Enhedslisten bidrage til at opbygge. 

I uge 22 vil Enhedslisten afholde aktionsuge, hvor alle afdelinger og medlemmer opfordres til 
at gå på gaden med flyers og happenings mod regeringens umenneskelige politik. 

Vedtaget af Hovedbestyrelsen på HB-møde den 8. maj 2021 
 
 

 



DET LILLE ÅRSMØDEHÆFTE – ENHEDSLISTEN 2021 

 19 

KONTAKTOPLYSNINGER UNDER ÅRSMØDET 2021 

Infobod 
Infoboden er i år elektronisk og bemandet af landskontoret. Her kan du få svar på 
dine spørgsmål og opretholde ændringsforslag (senest lørdag d. 22. maj 2021, kl. 
9.00). De kan kontaktes på infobod21@enhedslisten.dk.  
 
 
Tekniske nedbrud meldes på email til fejl@enhedslisten.dk  
Der vil være nærmere info i den mail du modtager, efter du er indskrevet lørdag 
morgen. I en e-mail skrives hvilken lokation I er, hvor mange I er, og at I er nede på 
grund af teknisk nedbrud. Nedbruddet er først registreret, når I modtager en besked, 
hvor der står “Modtaget. Skriv når du er på igen.”. Og så skriver du til samme e-mail, 
når I har fået mødet til at køre igen. 
 
Suppleant indskrivning via. formular 
Er der behov for at en delegeret udskiftes med en suppleant skal dette anmodes om 
via. en formular vi har oprettet til formålet. Link til formularen kommer med i den mail 
du modtager, når du har gennemført indskrivningen på årsmødets første dag. Hvis du 
mangler link til formularen, kan du også skrive til infobod21@enhedlisten.dk. 
Herefter nedlægges den delegeredes valgkode i systemet, og der udsendes en ny 
valgkode til suppleanten. Der kan gå op til 30 minutter fra anmodningen om 
indtræden af suppleant til skiftet er gennemført. 
 
Indtræden af suppleant sker for resten af den pågældende dag. Sker skiftet om 
lørdagen og skiftes der den efterfølgende dag tilbage til den delegerede eller til en 
anden suppleant indtastes det ligeledes via føromtalte formular. Skiftet er først sket, 
når suppleanten har modtaget et link til årsmødet. 
 
Alternative kandidatlister sendes til kandidat21@enhedslisten.dk 
Alternative kandidatlister skal være modtaget på kandidat21@enhedslisten.dk 
senest kl. 21.00 lørdag d. 23. maj 2021.  
 
Landskontor-mail tjekkes IKKE i løbet af weekenden! 
landskontor@enhedslisten.dk bliver IKKE tjekket i weekenden, derfor er det vigtigt, 
at alle henvendelser fra deltagere på årsmødet går til infobod21@enhedslisten.dk 
hvis ikke de andre kontaktinfo er relevante for din henvendelse.  
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