Referat af Ekstraordinært årsmøde 10. oktober 2017
30 medlemmer til stede (28 før middagspausen)
Formand Bo Nissen Knudsen byder velkommen.
Næstformand Viktor Dylander giver kort nyt fra ledelsen, hvilket er et punkt uden for dagsordenen.
Nana Debel opfordrer til at man melder sig som valgtilforordnet.
Rune Scharff Andreasen spørger ind til hvem som bliver holdt økonomisk ansvarlig for plakater der
ikke bliver taget ned. Kandidater eller vælgerforeningen? Formanden svarer at dette endnu ikke er
helt afklaret.
Jens-Christian Navarro Poulsen spørger om Morten Østergaard kommer og taler til arrangementet
d. 21. oktober. Dette vides ikke endnu.
1. Valg af dirigent
-

Viktor Dylander valgt med applaus. Viktor godkender dette årsmødes gyldighed.

2. Valg af referent og stemmetællere
-

Andreas S. Holm valgt med applaus som referent. Dan Kreutzfeldt og Inge Normann
Jørgensen valgt med applaus som stemmetællere.

3. Behandling af forslag til vedtægtsændringer
-

-

Formand BNK motiverer forslaget til vedtægtsændringer.
Nana Debel spørger om der er en øvre udgiftsgrænse for dem der af FU gives ret til at
disponere økonomisk uden at spørge FU. BNK forklarer at det vil fremgå af FU's
forretningsorden, og at den nuværende forretningsorden har et loft på 3.000 kr., hvilket
ønskes bevaret.
Anders Nielsen spørger ind til om der kan skrives en specifik stillingsbetegnelse ind for
prokuraen. JCNP opfordrer til at vedtage vedtægtsændringen uden ændringer.
Forslaget vedtages med 2 blanke stemmer – ingen imod – 26 for.

4. Opstilling af folketingskandidat i 4. kreds, Sundbyøsterkredsen
-

-

Viktor Dylander genoptager mødet efter en spisepause og forklarer baggrunden for at
sædet som kandidat er ledig. Bydelen har anbefalet Lars Berg Schovsbo, og det
samme har vælgerforeningens kandidatudvalg.
Lars Berg Schovsbo motiverer sit kandidatur.
JCNP spørger hvorfor LBS meldte sig ind i Radikale Venstre. LBS svarer at han ser sig
som socialliberal og humanist, og at Radikale Venstre var det parti som bedst dækkede
det.

-

-

-

Formand BNK spørger til 3 punkter hvor LBS er uenig i partilinjen. LBS svarer at han
var uenig i fremdriftsreformen.
LBS opfordres fra salen til at bruge sit netværk i Sønderjylland til at vende negativ EUstemning.
Nana Debel spørger hvad LBS' holdning til New Public Management i folkeskolen er.
LBS svarer at han har hørt forskellige historier om hvorvidt folkeskolereformen har
været god eller dårlig – han er dog ikke glad for den detailstyring som har udviklet sig.
Christopher Røhl Andersen spørger hvad LBS vil kæmpe for i folketinget. LBS vil gerne
nedlægge de lokale trafikselskaber i Danmark, da der er hundredvis af regler som er
modstridende.
Ingen andre end LBS stiller op. Ud af 28 afgivne stemmer er der to ugyldige og 26 for,
og dermed opstilles LBS som folketingskandidat i 4. kreds.

5. Valg af 2. næstformand for Hovedstadens Radikale Venstre
-

-

Viktor Dylander forklarer baggrunden for nyvalg af næstformand. Anne Eskildsen
motiverer sit kandidatur. Søren Eriksen spørger hvad AE kunne ønske sig at der sker i
foreningen. AE ønsker at man kunne uddelegere flere opgaver i organisationen, så
formandskabet og FU ikke sidder med alle opgaverne. JCNP anbefaler stærkt Anne
Eskildsen som næstformand.
Ingen andre kandidaturer end AE stiller op. Der afgives 1 ugyldig stemmeseddel, 1
blank stemmeseddel og 26 stemmer for AE som næstformand, og hun er dermed valgt.
Uden for dagsordenen udtales sympati og støtte til Anna Mee Allerslev ifm. den
verserende sag. AMA giver en kort redegørelse og modtager en støttende applaus.

6. Behandling af forslag til kommissorium for organisationsstruktur
-

-

Viktor Dylander forklarer baggrunden for dette. Signe Mie Jensen og Thomas Elkjær
motiverer kommissoriet.
Morten Yde udtaler støtte til kommissoriet og tankerne bag det, men mener også at
man skal være en forening som kan rumme at frivillige tager en pause.
Anders Højsted udtaler også støtte til kommissoriet.
Nana Debel spørger ind til hvor meget arbejde der vil være i arbejdsgruppen, og
hvordan man gemmer sin egen holdning væk. Thomas svarer at der bliver MEGET
arbejde. Signe Mie svarer at man ikke skal lede folk i interviewene.
Anders Nielsen frygter at man stiller medlemmer i udsigt at de får alle deres ønsker
igennem. Thomas lover at alle tingene ikke kan lade sig gennemføre.
JCNP støtter op om initiativet.
Inge Normann Jørgensen spørger hvordan man beslutter hvad som kommer med.
Thomas svarer at det vil materialisere sig hen af vejen.
Kommissoriet er vedtaget med applaus.
FU indstiller til at der vælges fire personer til kommissoriet, da det er det antal
medlemmer som er lettest at organisere.
Følgende personer stiller op:

Anders Thomsen (in absentia)
Viktor Dylander
Signe Mie Jensen
Thomas Elkjær
Resultatet af 23 gyldige stemmesedler:
Signe Mie Jensen: 70 point
Thomas Elkjær: 64 point
Viktor Dylander: 55 point
Anders Thomsen: 41 point
7. Eventuelt
-

Nana Debel: Nørrebro-Bispebjerg har åbent bestyrelsesmøde 11/11
Signe Mie Jensen: KBH S har åbent bestyrelsesmøde 12/11 med besøg af
regionsrådskandidat Stinus Lindgreen
Lars Berg Schovsbo: Man kan møde alle borgmesterkandidater i Københavns
Kommune i Amager Bio d. 23/10

Ad pkt. 3) Vedtægternes § 15, stk. 3 ændres fra
I økonomiske forhold tegnes vælgerforeningen af formanden og den økonomisk ansvarlige
næstformand. Den økonomisk ansvarlige næstformand udpeges af forretningsudvalget ved
konstitueringen.
Formanden og den økonomisk ansvarlige næstformand tegner i fællesskab foreningen ved beløb
over 3.000 kroner, og har tegningsret hver for sig ved beløb derunder.
til
I økonomiske forhold tegnes vælgerforeningen af formanden og den økonomisk ansvarlige
næstformand i forening. Den økonomisk ansvarlige næstformand udpeges af forretningsudvalget
ved konstitueringen.
Forretningsudvalget er bemyndiget til:
•

At udpege et eller flere forretningsudvalgsmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at
kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske
anliggender

•

At udpege et eller flere forretningsudvalgsmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne
disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå
kontrakter herom.

•

At meddele prokura, således at forretningsudvalget giver fuldmagt til en person, som
derved kan handle på vegne af foreningen i forhold, der har med den almindelige drift at
gøre.

Ad pkt. 6) Kommissorium for arbejdsgruppe med henblik på undersøgelser og beskrivelse af
vælgerforeningens struktur.
Kommissorium for organisationsudvikling i Hovedstadens Radikale Venstre
I forbindelse med at der senest til næste årsmøde skal vælges en ny formand, vil
forretningsudvalget foreslå, at vælgerforeningen nedsætter en gruppe, der kan udarbejde et oplæg
til udvikling af Hovedstadens Radikale Venstre som vælgerforening og organisation.
Formålet med oplægget er at skabe grundlaget for en organisering af vælgerforeningen, der bedst
muligt understøtter medlemmernes engagement og det politiske arbejde i Hovedstadens Radikale
Venstre.
Baggrunden for forslaget er, ud over at kunne give en ny formand den bedst mulige start, at
forretningsudvalget oplever, at samarbejdet og sammenhængen i organisationen i øjeblikket kan
forbedres på mange leder. Gruppen bemyndiges derfor til at udarbejde et oplæg til
vælgerforeningens organisering, der:
•

Beskriver formandens og formandskabets rolle og ansvar

•

Beskriver forretningsudvalgets sammensætning og rolle og ansvar

•

Beskriver bydels- og kommuneforeningernes rolle og ansvar

•

Beskriver forholdet mellem de folkevalgte og bydels- og kommuneforeningerne

•

Beskriver forholdet mellem storkredsforeningen/vælgerforeningen og bydels- og
kommuneforeningerne

For at sikre en effektiv arbejdsform bør gruppen bestå af maksimalt fire medlemmer, hvis rolle vil
være at facilitere en proces med inddragelse af de aktive medlemmer og interessenter og ud fra
deres input udarbejde oplægget.
Processen vil være todelt. Første del vil bestå af indsamling af data og input gennem interviews,
workshops og samtaler med de relevante interessenter, og anden del vil bestå af en fremlæggelse
og debat i foreningen af de indsamlede data og input – og derefter udarbejdelse af en samlet
konklusion i form af et oplæg til en ny organisering.
Forretningsudvalget foreslår, at vælgerforeningen nedsætter gruppen på det ekstraordinære
årsmøde 10. oktober 2017, så den kan påbegynde arbejdet umiddelbart efter kommunalvalget, og
at gruppen arbejder hurtigt og har oplægget klart den 1. marts 2018, så der er tid til at diskutere det
i Hovedstadens Radikale Venstres foreninger og udvalg inden årsmødet i april-maj 2018. Gruppen
vil løbende rapportere til forretningsudvalget.

