
 

Forslagsskabelon til korpsrådsmøde 
 
 
 
   X  Ændringsforslag til vedtægter 
 
        Forslag til beslutning 
 
       Ændringsforslag til udviklingsplanen 
  
 

Titel 
Valg af stemmeberettigede 

 

Forslag 
§ 57 […] 
Stk. 5. Grupper og øvrige enheders stemmeberettigede til divisionsrådsmødet og korpsrådsmødet, jf. Stk. 
3 og Stk. 4, vælges på enhedernes rådsmøder. Divisionernes stemmeberettigede til korpsrådsmødet, jf. 
stk. 4, vælges af divisionsledelsen hvert år senest den 30. juni. De stemmeberettigede skal være 
navngivne og, skal være spejdere i enheden eller medlem af enhedens bestyrelse og må ikke være valgt 
som stemmeberettigede for en anden enhed til samme rådsmøde. Enhederne skal ved valget iagttage 
principperne om diversitet, jf. § 47 - § 51.  
[…] 
§ 58 […] 
Stk. 3. En person kan kun have én stemme, uanset om personen har flere funktioner, der giver stemmeret. 
[…] 
 
§ 58, stk. 4 bliver herefter stk. 3.  

 

Motivation 
§ 58, stk. 3, er et levn fra de gamle vedtægter, som det ikke længere giver mening at have med. 
Bestemmelsen havde primært til formål at forhindre divisions- og korpsledelsesmedlemmer i at 
stemme to gange på rådsmøde, hvis de var valgt som stemmeberettigede for deres egen 
gruppe/division. Det hensyn eksisterer ikke længere, idet divisions- og korpsledelsesmedlemmer 
ikke længere har stemmeret på divisions- og korpsrådsmøde.  
 
Bestemmelsen bliver desuden ofte fejlfortolket – den læses ofte sådan, at den skulle forhindre 
ledere, som har børn i gruppen, i at stemme både på egne og børnenes vegne på 
grupperådsmøde. Den fortolkning er forkert. Efter § 46 stemmer forældre på deres børns vegne, 
også selv om de også stemmer på egne vegne.  
 
Det er således kun på divisionsrådsmøde og korpsrådsmøde, at man kan have ”flere funktioner, 
der giver stemmeret” (hvis man er valgt for flere enheder). For at fjerne grundlaget for 
fejlfortolkningen foreslås det at fjerne § 58, stk. 3, og i stedet tilføje, at man ikke kan vælges som 
stemmeberettiget for flere enheder til samme rådsmøde.  

 



 

Forslagsstillere 
(min. 3 medlemmer af korpsrådet fra 3 forskellige enheder eller af korpsledelsen jf. §63) 
Navn Medlemsnr. Enhed Telefon Mailadresse 
Korpsledelsen     

 

Bemærkninger 
 

 
Sendes til enten info@dds.dk eller til Det Danske Spejderkorps, Arsenalvej 10, 1436 København K 
Blanketten skal være korpskontoret i hænde senest 15. august – bemærk at der ikke tages højde 
for eventuelle forsinkelser i postomdelingen i forbindelse med tidsfristen. 
 


