
   

 

 
 

 
 
 
 
Guide til at stille ændringsforslag og forslag til vedtægtsændringer 
 
Kongressen vedtager bl.a. DM’s principprogram, kongressens forretningsorden, DM’s 
arbejdsprogram for den kommende kongresperiode og behandler indkomne forslag til 
ændringer af DM’s vedtægter.  
 
Formelt er det HB, der indstiller principprogram, kongressens forretningsorden og DM’s 
arbejdsprogram. HB har valgt at indstille principprogrammet nøjagtigt som det blev 
vedtaget på seneste kongres i 2016. Da forretningsorden og arbejdsprogram kun gælder 
for kongresperioden, har HB udarbejdet nye versioner af disse.  
 
Som kongresdelegeret kan du stille ændringsforslag til DM’s principprogram, 
forretningsorden og arbejdsprogram. HB kan vælge at indarbejde ændringsforslagene i 
sine egne forslag eller at sætte ændringsforslagene til separat afstemning på kongressen. 
Forslag skal være sekretariatet i hænde senest d. 27. april 2019 på kongres@dm.dk 
 
For forslag til ændringer af DM’s vedtægt er processen en smule anderledes. Her er 
udgangspunktet ikke HB’s forslag til ændringer af vedtægten, men derimod de 
eksisterende vedtægter. HB og kongresdelegerede kan på lige fod stille forslag om 
ændringer af DM’s vedtægter, og alle forslag behandles på kongressen. DM-medlemmer, 
som ikke er kongresdelegerede, kan også til enhver tid stille forslag om ændringer af DM’s 
vedtægter – dog alene til HB, som herefter kan vælge at sende forslaget til kongressens 
stillingtagen. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest d. 27. april 2019 på 
kongres@dm.dk 
 
HB har udarbejdet en række forslag til ændringer af DM’s vedtægter. Hvis du er enig i et 
HB-forslag til vedtægtsændring, behøver du ikke at foretage dig noget. Hvis du er uenig 
eller ønsker at fjerne eller tilføje et element, stiller du blot dit eget, alternative forslag til 
ændring af vedtægterne. Tag derfor udgangspunkt i de gældende vedtægter, hvis du vil 
foreslå en ændring af DM’s vedtægter – ikke i HB’s forslag til ændring af DM’s vedtægter.  
 
Du har modtaget fire skabeloner, dvs. én skabelon for hver af de fire dokumenter, du kan 
stille forslag til senest d. 27. april (vedtægter, arbejdsprogram, principprogram og 
forretningsorden.) Anvend den skabelon, der svarer til det dokument, du ønsker at foreslå 
ændringer til.  
 
Ændringsforslag kan kun indsendes i disse skabeloner. Skabelonerne vil blive anvendt på 
selve kongressen under behandlingen af de enkelte punkter, så det er vigtigt, at du 
formulerer dig helt præcist.  
 
Skabelonerne består af skemaer med hver fem rubrikker. Alle fem rubrikker skal udfyldes. 
Har du mere end 10 forslag pr. dokument, genbruger du blot skabelonen.  
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• Rubrik 1: Forslagsstiller 
I denne rubrik noterer du dit eget navn. Et ændringsforslag eller forslag om 
vedtægtsændring kan også stilles på vegne af en fx bestyrelse eller styregruppe, 
dog er det vigtigt, at der er en kongresdelegeret som afsender. Du kan godt skrive 
følgende i rubrikken: [Navn på kongresdelegeret] på vegne af [bestyrelses navn.]  

• Rubrik 2: Linje nr. eller paragraf og stykke 
Afhængig af, hvilken dokument du stiller forslag til, skal du her notere linjenummer 
eller paragrafnummer og stykke på formuleringen, du ønsker at stille forslag til.  

• Rubrik 3: Nuværende formulering 
I denne rubrik gengiver du præcist den nuværende ordlyd på linjen, paragraffen 
eller stykket, du ønsker at stille ændringsforslag eller forslag til vedtægtsændring til. 

• Rubrik 4: Ny formulering/ændringsforslag 
Her skal du notere den præcise formulering, du foreslår i stedet for den nuværende.  
Det er ikke tilstrækkeligt at skrive fx ”Der skal stå 4 i stedet for 5” eller ”her skal 
også stå noget om netværk.”  

• Rubrik 5: Motivation 
I denne rubrik skal du skrive, hvorfor du mener, at kongressen skal vedtage dit 
forslag.   

 
Spørgsmål? Skriv til kongres@dm.dk  
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