
Kære Landsmødedeltager, 
 
Du sidder her med de rettidigt indkomne ændringsforslag til SFU’s vedtægter til 
behandling på årets landsmøde. Vedtægterne er SFU’s uden sidestykke vigtigste dokument. 
Derfor opfordrer vi til, at du tager dig god tid til at læse og forholde dig til forslagene. Det 
er også derfor, at SFU’s landsmøde nedsætter et helt udvalg – lovudvalget – til at udtale sig 
om vedtægterne. Vi vil her først gennemgå, hvad vedtægter overhovedet er for noget, samt 
hvad lovudvalget er. Bagefter vil vi give en introduktion til, hvordan dette dokument er 
bygget op, samt hvordan vi regner med, at behandlingen af forslagene vil foregå. Hvis du 
ved gennemlæsning har spørgsmål, kommentarer eller er uenig i noget lovudvalget har 
skrevet, gør du det hele meget nemmere ved straks at kontakte lovudvalget, så vi kan se, om 
det kan afklares, uden at vi skal bruge landsmødets tid på det. Du finder vores 
kontaktoplysninger i dette dokument. 
 
Vedtægterne er SFU’s grundlov. De beskriver helt grundlæggende, hvordan organisationen 
hænger sammen. Det vil sige hvem der kan være medlem, hvem der bestemmer hvad og hvor 
meget, hvem der har ret til at repræsentere SFU og ikke mindst hvilke rettigheder og pligter 
man har som medlem af organisationen, herunder indflydelse via landsmøde, lokalafdeling, 
landsledelse og andre organer. Vedtægterne er hævet over alle andre interne forhold i SFU. 
Selv landsmødet er underlagt vedtægterne. I yderste konsekvens kan formuleringer i 
vedtægterne danne grundlag for domsafsigelser ved danske retsinstanser, omkring interne 
forhold i organisationen. Det er således ikke kun retningslinjer der fremgår af vedtægterne, 
det er regler som skal kunne og vil blive fortolket knivskarpt. Det stiller nogle helt centrale 
krav til dels hvad og dels hvordan man skriver ting i vedtægterne. Og netop derfor har man 
et lovudvalg. 
 
Lovudvalgets vigtigste opgave i forbindelse med landsmødet er beskrevet i vedtægternes 
§24, stk. 2. Groft sagt betyder den, at lovudvalget gennemser de indkomne ændringsforslag 
og sørger for at de bliver fremstillet forståeligt. Endvidere kan lovudvalget anbefale 
(indstille) landsmødet om forslaget skal vedtages eller ej. Lovudvalgets indstillinger er 
baseret på en vedtægtsmæssig vurdering af forslaget, ikke på vores egne politiske 
holdninger til de foreslåede ændringer. 
 
Mere præcist gør vi følgende: 

• Angiver vores bemærkninger til forslaget, herunder om vi mener, at forslaget har 
nogle konsekvenser, som ikke fremgår eksplicit af forslaget eller dets motivation – 
eller om der fremgår konsekvenser, som reelt ikke vil være der. Hertil hører om 
forslaget må vurderes at ændre meget radikalt på den måde vi gør tingene på i dag. 
Vigtigst kommer vi nogle steder med anbefalinger om hvad diskussionen af et forslag 
bør handle om og forholde sig til. 

• Anbefaler en anden formulering af forslaget, hvis vi finder at den foreslåede 
formulering er upræcis eller ikke rammer ”tonen” i vedtægter. 

• Endeligt kommer vi til nogle forslag med indstillinger. Vi indstiller typisk til 
forkastelse hvis forslaget forsøger at løse politiske uenigheder med paragraffer, frem 



for afstemninger, hvis forslaget i praksis ikke bidrager med noget nyt til 
vedtægterne, men blot øger tekstmængden, eller hvis forslaget vurderes at skade 
organisationens almene interesse. Tilsvarende indstiller vi kun ting til vedtagelse, 
hvis vi vurderer at de er i organisationens almene interesse, frem for at være et 
blandt flere synspunkter i en politisk uenighed. 

 
Med ønsket om et godt landsmøde 
SFU’s lovudvalg, 
 
Benjamin Bilde Boelsmand – benjaminbilde@gmail.com 
Gitte Velling – Gitte_Velling@hotmail.com 
Peter Stougaard Kroman – peter@sfu.dk 

 

ÆNDRINGSFORSLAG 1 

I §6 stk. 5: 

” Stk. 5 Landskontoret flytter løbende 
medlemmet til den lokalafdeling, som 
medlemmet, jf. de af landsledelsen 
vedtagne retningslinier, tilhører. Det er 
suverænt landsorganisationens beslutning 
hvilken lokalafdeling et medlem af SFU 
skal tilhøre.” 

Og erstattes af: 

” Stk. 5 Landskontoret flytter løbende 
medlemmet til den lokalafdeling, som 
medlemmet, jf. de af landsledelsen 
vedtagne retningslinier, tilhører. Et 
medlems medlemskab af en afdeling 
følger i udgangspunktet altid 
medlemmets adresse. Et medlem kan dog 
flytte sit medlemskab til en anden 
afdeling end den man geografisk tilhører. 
Dette kan dog maksimalt ske to gange 
årligt.” 

 

Motivation: Ændringsforslaget stilles efter ønske/krav fra Dansk Ungdoms Fællesråds 
(DUFs) tipsadministration, der årligt udbetaler drifttilskud til SFU, da de ikke mener den 
nuværende formulering overholder deres krav til medlemmers (demokratiske) rettigheder, 
da landsorganisationen og ikke landsmødet eller det enkelte medlem har det sidste ord. 
 
Derudover har ændringen meget lille betydning for i praksis, da det sjældent sker at 
landsorganisationen placerer medlemmer i andre afdelinger end den, de geografisk tilhører 
eller af andre årsager ønsker at tilhøre. Den sidste sætning om at en flytning maks må ske to 
gange årligt, er indskrevet for stadig at have en sikring mod potentielle kup i afdelinger. 
 
Slutteligt bør det understreges at hvis ikke dette ændringsforslag eller et lignende, der 



udskriver landsorganisationens suverænitet ift. medlemmers afdelingsmedlemsskab, kan 
det have relativt omfattende økonomiske konsekvenser for SFU.  

Stiller(e): Esther Elmegaard Bæk (SFU Frederiksberg), Jacob Klivager Vestergaard (SFU 
Aalborg) og Victor Emil Ottosen (SFU Nørrebro) 

 

LOVUDVALGETS BEMÆRKNINGER 

Selvom at SFU’s vedtægter er organisationens vigtigste dokument og som alle andre 
dokumenter er underlagt landsmødets demokratiske kontrol, er der visse eksterne hensyn, 
der bør tages i udformningen af vedtægterne. Det gælder ikke mindst, hvis det handler om 
paragraffer, der kan få økonomiske konsekvenser for organisationen. Derfor giver det god 
mening at lytte, hvis DUF mener, at der er dele af vedtægterne, der er problematiske ift. at 
leve op til kriterierne for at opnå støtte. 

SFU’s økonomi er dybt afhængig af støtten fra DUF og landsmødet bør være opmærksom 
på, at det risikerer at fjerne grundlaget for SFU’s økonomi – og derigennem aktiviteter og 
på sigt eksistens, hvis man går imod DUF’s henstillinger. 

 

Lovudvalget mener, at det vigtigste interne hensyn for LL og LM på længere sigt bør være, 
at ændringen ikke får negative konsekvenser for medlemsdemokratiet eller muligheden for 
at lave aktivitet lokalt. Her skal man være særligt opmærksom på de interne forhold i 
København, hvor der er en del lokalafdelinger på et afgrænset geografisk område og hvor 
adresseskift sker ofte, hvilket vil sige, at medlemmer kan blive rykket rundt mellem 
forskellige afdelinger, selvom det måske ikke er i deres eller organisationens interesse. 

 

LOVUDVALGETS INDSTILLING 

Lovudvalget indstiller forslaget til vedtagelse . 

 

  



ÆNDRINGSFORSLAG 2 

I §5 5 stk 1 punkt 3 slettes: 

”•Ikke er medlem af en med LO-, FTF- 
eller AC-forbund konkurrerende 
fagforening.” 

Og erstattes af: 

”•Ikke er medlem af en med FH- eller 
AC-forbund konkurrerende fagforening.” 

Motivation: LO og FTF er slået sammen til FH – dette bør vores vedtægter afspejle.  

Stiller(e): Emilie Esmann Andersen (SFU Frederiksberg), Matthias Ulberg Kristensen (SFU 
Aalborg) 

LOVUDVALGETS BEMÆRKNINGER 

Lovudvalget finder det fornuftigt at opdatere vedtægterne, sådan at de er tidssvarende, når 
eksterne forhold ændrer sig. 

Lovudvalget gør opmærksom på, at dette ikke lægger op til en diskussion af selve § 5, stk 1, 
pkt 3. Denne bestemmelse gælder uanset om man vedtager eller forkaster forslaget. Det 
eneste forslaget gør er, at opdatere bestemmelsen, sådan at den afspejler LO og FTF’s 
sammenlægning til FH. 

LOVUDVALGETS INDSTILLING 

Lovudvalget indstiller forslaget til vedtagelse. 

 



ÆNDRINGSFORSLAG 3 
I §15 stk. 3 slettes: 

”Landsledelsen nedsætter blandt SFU’s medlemmer SFU’s Skolingsudvalg (SKU) på 
maksimalt 11 medlemmer og et Internationalt Udvalg på maksimalt 11 personer.” 

 
Motivation: Dette forslag ønsker at fjerne den juridiske særstatus som disse to udvalg har 
på bekostning af de mange andre udvalg der findes i SFU. Forslaget vil altså på ingen måde 
lukke skolingsudvalget, internationalt udvalg eller det arbejde som de to udvalg laver. Men 
det er et problem for SFU at landsledelsen er forpligtet til at nedsætte disse to udvalg. 
Overordnet er der to problemer med den særstatus udvalgene har, det første handler om at 
paragraffen fjerner et rum for demokratiske beslutninger fra landsmødet og ledelsen.  
 
Grundlæggende er det sådan at hvis man ønsker at SFUs landsorganisation skal prioritere 
ressourcer på en indsats, hvad enten den er organisatorisk eller politisk så skal man have 
opbakning fra medlemmerne på et landsmøde eller medlemmernes valgte repræsentanter i 
ledelsen. Den proces skal man igennem når man vil have SFU til at prioritere et udvalg til at 
lave valgkamp eller feminismeindsats, men skoling og internationalt arbejde er fritaget for 
denne demokratiske proces. Det er ikke muligt at fravælge indsatsen, istedet må man 
fravælge noget andet. Det betyder at der er ressourcer såsom penge, ansatte og ledelsens tid, 
som skal bruges på de to udvalg, men ikke kan bruges på noget andet. Et konkret eksempel 
på hvad det har betydet er at da SFUs budget til at refundere rejser til udvalgsmøder var 
ved at løbe tør i efteråret fik SKU og IU førsteret til de resterende penge fremfor andre 
udvalg. En beslutning der bunder i denne del af vedtægterne. I en situation hvor man ønsker 
at prioritere hvor mange udvalg og udvalgspladser, der ialt kan oprettes skal man være 
opmærksom på at vedtægterne også udgør en stopklods. Og endeligt så er der også grænser 
for hvor meget man vil kunne spare på budgettet til henholdsvis skoling og internationalt 
arbejde, før man potentielt kommer i konflikt med vedtægterne. Skoling og internationalt 
arbejde er gode og vigtige indsatser, men ingen indsatser er så gode og vigtige at de bør 
være undtaget fra en demokratisk prioritering af SFUs ressourcer.  
 
Det andet problem handler om organiseringen af skolingsarbejdet og det internationale 
arbejde. Vedtægterne binder landsledelsen på at arbejdet død og pine skal løses ved at 
nedsætte et udvalg. Man kunne sagtens forestille sig at man ønskede at splitte 
skolingsudvalget op i et udvalg til træf og et til lokalskoling eller at man ville erstatte IU 
med to koordinatorer der varetog internationalt arbejde. Den form for nytænkning af 
organisationen er dog umulig med den nuværende bestemmelse, der fastholder at udvalg 
skal nedsættes.  

Stiller: Søren Nørgaard(SFU Vanløse-Brønshøj) 

 
 



LOVUDVALGETS BEMÆRKNINGER 
Forslaget vil fjerne bestemmelsen om, at SFU’s landsledelse skal nedsætte et skolingsudvalg 
og et internationalt udvalg på op til 11 medlemmer. 

Lovudvalget mener, at det kan give udmærket mening at tage en diskussion af, hvorvidt der 
skal være udvalg i SFU, der er sikret igennem vedtægterne. Tidligere har det f.eks. været 
vedtægtsbestemt, hvor mange politiske udvalg der kunne nedsættes, ligesom at det har 
været bestemt i vedtægterne, at der skulle nedsættes et organisatorisk udvalg. Disse 
bestemmelser er i dag fjernet fra vedtægterne. 

Lovudvalget mener dog, at der er nogle forhold, som landsmødet bør overveje ift. hvorvidt 
vedtægtssikringen af SKU og IU skal fjernes. For det første er SKU og IU organisatoriske 
udvalg, hvor mange af SFUs øvrige udvalg, der ikke er sikret i vedtægterne, har et politisk 
fokus. Derudover sikrer den nuværende bestemmelse i vedtægterne, at der altid vil være 
nogle medlemmer af SFU, der skal arbejde med hhv. skoling og internationale relationer 
som prioriterede indsatser. Fjernes bestemmelsen vil det, som forslagsstiller beskriver i sin 
motivation, give mere fleksibilitet ift., hvordan arbejdet med skoling og internationale 
relationer skal organiseres, men det vil samtidig også åbne for, at det ikke udpeges nogen til 
at arbejde med disse to indsatser. Landsmødet bør derfor overveje, om man foretrækker 
fleksibiliteten frem for sikringen af, at der skal prioriteres medlemskræfter på skoling og 
internationale relationer. 

Lovudvalget vil gerne påpege, at en vedtagelse af ændringsforslaget grundlæggende flytter 
magt fra landsmødet til landsledelsen, da sidstnævnte som udgangspunkt selv vil kunne 
beslutte, hvorvidt skoling og internationale relationer overhoved skal prioriteres som 
indsatser, hvis ændringsforslaget vedtages. Et landsmøde vil i fremtiden fortsat kunne 
træffe beslutning herom, men f.eks. vil en sikring af et skolingsudvalg og/eller et 
internationalt udvalg i så fald skulle skrives eksplicit ind i Arbejdsprogrammet. Vedtages 
ændringsforslaget, vil den landsledelse, der er valgt på årets landsmøde, ikke være pålagt at 
nedsætte et SKU og/eller et IU, medmindre at dette er vedtaget under behandlingen af årets 
Arbejdsprogram. 

Lovudvalget deler ikke forslagsstillers opfattelse af, at den nuværende bestemmelse i 
vedtægterne pålægger landsledelsen at prioritere indsatserne skoling og internationale 
relationer eller SKU og IU som konkrete udvalg frem for andre indsatser og udvalg ift. 
økonomi, ansættelser og landsledelsesmedlemmernes arbejde. Bestemmelsen fastslår kun, at 
der skal nedsættes et skolingsudvalg og et internationalt udvalg samt at disse kan have op 
til 11 medlemmer. Hvorvidt der skal prioriteres økonomiske midler til udvalgene, ansættes 
medarbejdere til at understøtte udvalgenes arbejde eller vælges landsledelsesmedlemmer til 
udvalgene, er således landsledelsens egen beslutning. Dette vil ikke ændrer sig, uanset om 
ændringsforslaget vedtages eller forkastes. 

LOVUDVALGETS INDSTILLING 
Lovudvalget har ingen indstilling til forslaget, men anbefaler landsmødet at diskutere 
forslaget grundigt jf. de overvejelser, som vi har beskrevet i vores bemærkninger til 
forslaget. 


