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Titel 
Stemmeberettigede på rådsmøder 

 

Forslag 
§ 57. […] 
Stk. 2. Grupperådet og rådet i øvrige enheder består af alle enhedens spejdere, som alle er 
stemmeberettigede.  
Stk. 3. Divisionsrådet består af fem personer (divisionsrådsmedlemmer)stemmeberettigede fra hver af 
divisionens enheder. 
Stk. 4. Korpsrådet består af to personer (korpsrådsmedlemmer)stemmeberettigede fra hver af Det 
Danske Spejderkorps' enheder.  
[…] 
 
§ 58. Alle rådsmedlemmer (medlemmer af generalforsamlingen) har stemmeret på rådsmødet. 
Stk. 2. […] 
 
§ 58, stk. 2-4, bliver herefter stk. 1-3.  
 
[…] 
 
§ 61. Ekstraordinært rådsmøde afholdes efter: 
[…] 
b) skriftlig anmodning fra mindst 1/5 af rådsmedlemmerneets stemmeberettigede til en 
bestyrelsesformand, eller 
[…] 
 
[…] 
 
§ 62. […] 
Stk. 5. Indkaldelsen sendes skriftligt til rådsmødets medlemmer stemmeberettigede samt bestyrelsen.  
[…] 
 
§ 70. Senest to uger efter en enheds rådsmøde sendes referatet underskrevet af dirigenten og 
bestyrelsesformændene til rådsmødets medlemmer stemmeberettigede. 
[…] 



 

 
[…] 
 
§ 71. […] 
Stk. 3. Ved afholdelse af delvis eller fuldstændig elektronisk rådsmøde påhviler det bestyrelsen at træffe 
de nødvendige tekniske foranstaltninger til sikring af medlemmernes de stemmeberettigedes deltagelse i 
debatter og afstemninger, samt til sikring af andre taleberettigedes mulighed for at deltage og give deres 
synspunkter til kende. 

 

Motivation 
Ved vedtægtsrevisionen i 2021 var det blandt andet hensigten at ensrette sprogbrugen i 
vedtægterne. Det er på nogle punkter desværre ikke helt lykkes, blandt andet er der i dag forskel 
på, om de stemmeberettigede deltagere på rådsmøderne kaldes rådsmedlemmer eller 
stemmeberettigede. Med dette forslag ensrettes sprogbrugen, så vedtægterne konsekvent 
anvender stemmeberettigede.  
  

 

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. 
 


