Bestyrelsen fremsætter vedtægtsændringsforslag til godkendelse på Årsmødet
2020 i DGI Midt- og Vestsjælland.


Forslag 1: Vedtægtsændringer ift. delvis digital afvikling af årsmøder i DGI Midtog Vestsjælland



Forslag 2: Vedtægtsændringer ift. mulighed for at bestyrelsen kan konstituere
sig med to næstformænd

De to forslag præsenteres i det følgende:
Forslag 1: Vedtægtsændringer ift. delvis digital afvikling af årsmøder i DGI Midt- og
Vestsjælland.
Baggrunden for forslaget:
I forbindelse med årsmødet 2020 ønsker bestyrelsen at fremsætte et forslag til en vedtægtsændring og give mulighed for at supplere fysiske årsmøder i DGI Midt- og Vestsjælland med en delvis digital afvikling og understøttelse ved fremtidige årsmøder.
Grundet situationen omkring Covid-19 har DGI Midt- og Vestsjælland samt mange af
vores medlemsforeninger oplevet store problematikker relateret til afvikling af fysiske
årsmøder i 2020.
Som konsekvens heraf og for at sikre foreningsdemokratiet på bedst mulig vis fremover, fremsætter bestyrelsen således et forslag, der skal sikre, at kommende fysiske
årsmøder I DGI Midt- og Vestsjælland kan understøttes digitalt. Så man på bedst mulig
vis kan sikre en afvikling, hvis en lignende situation skulle opstå i fremtiden.
Bemærkninger til forslaget:
Årsmøder i DGI Midt- og Vestsjælland afvikles fysisk. Dog kan det fysiske årsmøde jf.
forslaget kombineres med et delvist digitalt årsmøde der giver de samme muligheder
for afstemning, som hvis en person var mødt op fysisk.
Det fysiske årsmøde kan således afvikles i kombination med det delvist digitale årsmøde
uanset om der et tilfælde af force majeure.
Det bemærkes, at det er op til bestyrelsen at træffe beslutning om det fysiske møde
skal suppleres med muligheden for et delvist digitalt årsmøde. Bestyrelsen kan således
til alle tider bestemme, at årsmødet kun skal afvikles fysisk.
Den digitale transmittering vil have karakter af formidling af billede og lyd fra det fysiske årsmøde. Herunder en virtuel funktion, hvor det er muligt at stille spørgsmål fra
”salen”, samt en afstemningsfunktion, der giver medlemmer mulighed for at stemme digitalt.
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Bemærkninger til afstemningssystemer og sikkerhedsprotokoller.
I alle de ovenstående modeller, hvor digital transmittering skal være en mulighed, kræver det, at det kan garanteres, at de personer der stiller spørgsmål eller stemmer rent
faktisk er tilmeldt og har taleret/stemmeret på årsmødet. Sådanne funktioner skal og
kan i dag sikres via IT programmer, som DGI Landsplan samarbejder med.
Virtuelle deltageres identitet skal således kunne sikres via to faktor godkendelser. Alternativt via brug af NemId funktioner som det kendes fra banker, borgerservice mv.
Det skal således bemærkes at ift. afstemningssystemer og sikkerhedsprotokoller vil en
delvis digital understøttelse af kommende årsmøder kunne leve op til disse krav.
Ændringstekst til de eksisterende vedtægter i DGI Midt- og Vestsjælland (ændringstekst
er beskrevet med blåt):
Bemærkninger til ændringstekst:
Det foreslås at ændringsforslaget indsættes i vedtægterne i form af en ny paragraf.
§6B. På denne måde behøver vedtægternes øvrige paragrafnumre ikke ændres.
§ 6B Delvist digitalt årsmøde.
Landsdelsbestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på årsmødet gives adgang til, at medlemmer kan deltage digitalt i årsmødet. Herunder
stemme digitalt uden at være til stede. Dette betegnes et delvist digitalt årsmøde.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der
skal anvendes i forbindelse med det delvis digitale årsmøde efter stk. 1. Bestyrelsen
skal ved et delvist digitalt årsmøde sikre, at årsmødet afvikles på betryggende vis. Herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om årsmødets afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmets ret til at ytre sig og stemme på
årsmødet.
Stk. 3. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes et
delvist digitalt årsmøde i forbindelse med indkaldelse til årsmødet.
Stk. 4. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer
skal anvendes i forbindelse med årsmødet. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig det digitale årsmøde, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved årsmødet.
Stk. 5. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i
årsmødet, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes
sikre muligheden for hemmelig afstemning”.
Herudover indsættes en tilføjelse under §10 stk. 3 i vedtægterne, der omhandler landsdelsudvalg (ændringstekst er beskrevet med blåt):
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Bemærkninger til ændringstekst:
Det foreslås, at teksten til ændringsforslaget indsættes som en udvidelse af vedtægternes §10 stk. 3. På denne måde behøver vedtægternes øvrige paragrafnumre ikke ændres.
Forslået ændringstekst §10 stk. 3:
Stk. 3: Medlemmer af landsdelsudvalget vælges på et årligt møde. Såfremt der ikke kan
vælges et landsdelsudvalg udpeges medlemmer til landsdelsudvalget af landsdelsbestyrelsen.
Mødet bekendtgøres mindst en måned forud for mødet ved meddelelse til de medlemsforeninger, som har den pågældende aktivitet.
Landsdelsudvalget udfærdiger dagsorden til mødet.
Forslag, der ønskes behandlet på aktivitetsmødet, fremsendes til landsdelskontoret senest 14 dage før.
Landsdelsbestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på det
årlige møde gives adgang til, at medlemmer kan deltage digitalt i mødet, herunder
stemme digitalt, uden at være til stede jf. bestemmelserne i §6B

Forslag 2: Vedtægtsændringer ift. mulighed for at bestyrelsen kan konstituere sig med
to næstformænd
Baggrunden for forslaget:
I forbindelse med årsmødet 2020 ønsker bestyrelsen at fremsætte et forslag til en vedtægtsændring af vedtægternes §8 stk. 4 i forhold til at sikre muligheden for at konstituere sig med to næstformand i stedet for blot en.
Dette skyldes dels den stadigt voksende arbejdsmængde der pålægges de eksisterende
bestyrelsesmedlemmer samt bedre muligheder for ekstern repræsentation i udvalg, styregrupper mv.
Nuværende tekst til §8 stk. 4:

Stk. 4: Landsdelsbestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, som ikke samtidigt kan være formand for et landsdelsudvalg, og fordeler arbejdsområderne mellem
sig.
Forslået ændringstekst til §8 stk. 4 (ændringstekst er beskrevet med blåt:

Stk. 4: Landsdelsbestyrelsen konstituerer sig selv med to næstformænd, som ikke samtidigt kan være formand for et landsdelsudvalg, og fordeler arbejdsområderne mellem
sig.
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