
 

Forslag til IMCC’s Generalforsamling 2019 
Forslag ang. § 9 Eksklusion af medlemmer stk. 1 
(hvis vedtægtsændringsforslag, anfør nuværende formulering af paragraffen inkl. nummerering herunder) 

 

Oprindelige formulering: 

§ 9 Eksklusion af medlemmer  

1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet har handlet i modstrid med 

organisationens vedtægter, herunder mission, vision samt grundholdninger. Et ekskluderet 

medlem har ret til at få eksklusionen genvurderet ved førstkommende generalforsamling. 

 

Ændringer: 

§ 9 Eksklusion af medlemmer  

1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet har handlet i modstrid med 

organisationens vedtægter eller grundholdninger. Et ekskluderet medlem har ret til at få 

eksklusionen genvurderet ved førstkommende generalforsamling. 

 

Opsummering af hvad forslaget ændrer: 

Da vision og mission er en del af vedtægterne virker det overflødigt at nævne dem for sig. 

 

Motivation for forslag: 

At gøre sproget klart 

For at gøre det lettere og mere tilgængeligt i behandling af forslaget, anfør fordele og ulemper ved 

forslaget herunder. 

Fordele ved forslaget Sproget bliver mere klart 
Ulemper ved forslaget Mindre fokus på vores vision 
 

 

 

 

 



 

Forslagsstiller(e): 
Landsbestyrelsen 

Send dit forslag til bestyrelse@imcc.dk senest torsdag d. 26. september 2019. 

 

http://bestyrelse@imcc.dk/


 

Forslag til IMCC’s Generalforsamling 2019 
Forslag ang. § 14 Bestyrelsens arbejdsopgaver stk. 2 
(hvis vedtægtsændringsforslag, anfør nuværende formulering af paragraffen inkl. nummerering herunder) 

 

Oprindelige formulering: 

§ 14 Bestyrelsens arbejdsopgaver  

2. Bestyrelsen er ansvarlig for organisationens daglige ledelse. Snarest efter generalforsamlingen 

og gennem overdragelsesperioden indtil den 1. januar fastsætter den nye bestyrelse sin 

forretningsorden. Forretningsordenen kan ændres i løbet af valgperioden, dog ikke senere end to 

uger før en generalforsamlings afholdelse. Forretningsordenen skal altid være tilgængelig for 

medlemmerne. 

 

Ændringer: 

2. Snarest efter generalforsamlingen og gennem overdragelsesperioden indtil den 1. januar 

fastsætter den nye bestyrelse sin forretningsorden. Forretningsordenen kan ændres i løbet af 

valgperioden, dog ikke senere end to uger før en generalforsamlings afholdelse. 

Forretningsordenen skal altid være tilgængelig for medlemmerne. 

 

Opsummering af hvad forslaget ændrer: 

Da §14 stk. 1 hedder “Den daglige ledelse af IMCC forestås af IMCC’s bestyrelse.” er første sætning 

af §14 stk. 2 en gentagelse. 

Motivation for forslag: 

Det er en gentagelse af samme sætning. 

 

For at gøre det lettere og mere tilgængeligt i behandling af forslaget, anfør fordele og ulemper ved 

forslaget herunder. 

Fordele ved forslaget Vedtægterne specificeres 
Ulemper ved forslaget Ingen 
 

 

 

 



 

 

Forslagsstiller(e): 
Landsbestyrelsen 

 

Send dit forslag til bestyrelse@imcc.dk senest torsdag d. 26. september 2019. 

 

http://bestyrelse@imcc.dk/


 

Forslag til IMCC’s Generalforsamling 2019 
Forslag ang. § 20 Procedure for vedtægtsændringer stk. 2 
(hvis vedtægtsændringsforslag, anfør nuværende formulering af paragraffen inkl. nummerering herunder) 

 

Oprindelige formulering: 

§ 20 Procedure for vedtægtsændringer 

2. Forhold vedrørende IMCC’s drift, der ikke er egnede som vedtægter, eller som er en uddybning 

af disse, kan tilføjes som Appendiks til vedtægterne. Appendikser til vedtægter kan vedtages og 

ændres af generalforsamlingen ved simpelt flertal. Som adskilt fra vedtægterne, er appendiks ikke 

juridisk bindende, hvorfor de ligeledes til enhver tid er underordnet IMCC’s vedtægter.  

 

Ændringer: 

§ 20 Procedure for vedtægtsændringer 

2. Forhold vedrørende IMCC’s drift, der ikke er egnede som vedtægter, eller som er en uddybning 

af disse, kan tilføjes og løbende revideres i “IMCCs retningslinjer” under godkendelse af IMCCs 

landsbestyrelse.  

 

Opsummering af hvad forslaget ændrer: 

At vores appendix og retningslinjer samles og ensformes, for at sikre gennemsigtighed og mindske 

forvirring om vores officielle dokumenter samt holde disse adskilt fra vores vedtægter. 

 

Motivation for forslag: 

Vi har lige nu både appendix til vedtægterne og retningslinjer. Det er uigennemsigtigt, hvem og 

hvordan disse opdateres samt hvordan vi arbejder med dem. Dette er starten på en strømlining af 

disse. 

 

For at gøre det lettere og mere tilgængeligt i behandling af forslaget, anfør fordele og ulemper ved 

forslaget herunder. 

Fordele ved forslaget At simplificere bureaukratiet og skabe større gennemsigtighed 
Ulemper ved forslaget Vi ændrer en eksisterende struktur og afskaffer appendix 
 

 



 

 

 

 

Forslagsstiller(e): 
Landsbestyrelsen 

Send dit forslag til bestyrelse@imcc.dk senest torsdag d. 26. september 2019. 

 

http://bestyrelse@imcc.dk/


 

Forslag til IMCC’s Generalforsamling 2019 
Forslag ang. § 14 Bestyrelsens arbejdsopgaver stk. 9 
(hvis vedtægtsændringsforslag, anfør nuværende formulering af paragraffen inkl. nummerering herunder) 

 

Oprindelige formulering: 

§ 14 Bestyrelsens arbejdsopgaver 

9. Bestyrelsen udtager delegationer til internationale møder og konferencer efter de vejledende 

retningslinjer i Appendix 3. 

 

Ændringer: 

§ 14 Bestyrelsens arbejdsopgaver 

9. Bestyrelsen udtager delegationer til internationale møder og konferencer efter IMCCs 
retningslinjer herfor 
 

Opsummering af hvad forslaget ændrer: 

Hvis tidligere forslag om at erstatte appendix med retningslinjer er godkendt, skal henvisningerne 

rettes. 

 

Motivation for forslag: 

At have korrekte referencer i vores vedtægter 

 

For at gøre det lettere og mere tilgængeligt i behandling af forslaget, anfør fordele og ulemper ved 

forslaget herunder. 

Fordele ved forslaget At vi har korrekte referencer 
Ulemper ved forslaget Ingen 
 

 

 

 

 



 

Forslagsstiller(e): 
Landsbestyrelsen 

Send dit forslag til bestyrelse@imcc.dk senest torsdag d. 26. september 2019. 

 

http://bestyrelse@imcc.dk/


 

Forslag til IMCC’s Generalforsamling 2019 
Forslag ang. § 11 Ordinær generalforsamling stk. 5 e 
(hvis vedtægtsændringsforslag, anfør nuværende formulering af paragraffen inkl. nummerering herunder) 

 

Oprindelige formulering: 

§ 11 Ordinær generalforsamling 

5. Procedurer og stemmeregler 

e. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved stemmeflertal blandt alle gyldigt afgivne 

stemmer, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter. Blanke stemmer medregnes ikke. 

 

Ændringer: 

§ 11 Ordinær generalforsamling 

5. Procedurer og stemmeregler 

e. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved stemmeflertal blandt alle gyldigt afgivne 

stemmer, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter.  

 

Opsummering af hvad forslaget ændrer: 

Blanke stemmer bør som udgangspunkt medregnes, ved mindre andet fremgår af vedtægterne. 

Som det står nu medregnes blanke stemmer ikke. En blank stemme vil når den tælles op fungere 

som et “imod/nej”. 

Motivation for forslag: 

At stemme blankt er et aktivt valg og bør som udgangspunkt medregnes i optællingerne. 

 

For at gøre det lettere og mere tilgængeligt i behandling af forslaget, anfør fordele og ulemper ved 

forslaget herunder. 

Fordele ved forslaget At stemme blankt bliver anerkendt som en aktiv stemme 
Ulemper ved forslaget En blank stemme vil tælle med som et “imod”. Der skal derfor mere til 

at stemme forslag igennem. 
 

 

 



 

 

 

Forslagsstiller(e): 
Landsbestyrelsen 

Send dit forslag til bestyrelse@imcc.dk senest torsdag d. 26. september 2019. 

 

http://bestyrelse@imcc.dk/


 

Forslag til IMCC’s Generalforsamling 2019 
Forslag ang. § 20 Procedure for vedtægtsændringer stk. 1 
(hvis vedtægtsændringsforslag, anfør nuværende formulering af paragraffen inkl. nummerering herunder) 

 

Oprindelige formulering: 

§ 20 Procedure for vedtægtsændringer  

1. For ændring af nærværende vedtægter kræves beslutning på en generalforsamling med ⅔ 

stemmeflertal blandt alle gyldigt afgivne stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke. 

 

Ændringer: 

§ 20 Procedure for vedtægtsændringer  

1. For ændring af nærværende vedtægter kræves beslutning på en generalforsamling med ⅔ 

stemmeflertal blandt alle gyldigt afgivne stemmer.  

 

Opsummering af hvad forslaget ændrer: 

Som det står nu vil blanke stemmer udgå af optællingen. Blanke stemmer er dog ikke ugyldige og 

bør indgå i afstemninger specielt vedrørende noget så vigtigt som vores vedtægter. I praksis vil 

blanke stemmer fungere som et “nej”.  

Motivation for forslag: 

Vedtægtsændringer bør kun kunne ske hvis ⅔ af foreningen er aktivt for ændringen. Blanke 

stemmer bør derfor medregnes med i optællingen. 

 

For at gøre det lettere og mere tilgængeligt i behandling af forslaget, anfør fordele og ulemper ved 

forslaget herunder. 

Fordele ved forslaget Alle stemmer er gyldige. Det kræver at flere medlemmer er aktivt for 
ændringen før den kan godkendes. 

Ulemper ved forslaget Det er en mere konservativ holdning til vedtægterne. 
 

 

 

 



 

 

Forslagsstiller(e): 
Landsbestyrelsen 

Send dit forslag til bestyrelse@imcc.dk senest torsdag d. 26. september 2019. 

 

http://bestyrelse@imcc.dk/


 

Forslag til IMCC’s Generalforsamling 2019 
Forslag ang. § 19 Procedure for opløsning af organisationen  stk. 1 
(hvis vedtægtsændringsforslag, anfør nuværende formulering af paragraffen inkl. nummerering herunder) 

 

Oprindelige formulering: 

§ 19 Procedure for opløsning af organisationen  

1. Opløsning af organisationen kan kun vedtages med 2/3 stemmeflertal blandt alle gyldigt afgivne 

stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke. Afstemning skal finde sted på to på hinanden følgende 

generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Tidsrummet mellem disse skal være 

mindst 60 dage. 

 

Ændringer: 

§ 19 Procedure for opløsning af organisationen  

1. Opløsning af organisationen kan kun vedtages med 2/3 stemmeflertal blandt alle gyldigt afgivne 

stemmer. Afstemning skal finde sted på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den 

ene skal være ordinær. Tidsrummet mellem disse skal være mindst 60 dage. 

 

Opsummering af hvad forslaget ændrer: 

Som det står nu vil blanke stemmer udgå af optællingen. Blanke stemmer er dog ikke ugyldige og 

bør indgå i afstemninger specielt vedrørende noget så vigtigt som opløsning af organisationen. I 

praksis vil blanke stemmer fungere som et “nej”.  

 

Motivation for forslag: 

At lukke foreningen er en stor beslutning, hvor  

 

For at gøre det lettere og mere tilgængeligt i behandling af forslaget, anfør fordele og ulemper ved 

forslaget herunder. 

Fordele ved forslaget Alle stemmer er gyldige. Det kræver at flere medlemmer er aktivt for 
ændringen før den kan godkendes. 

Ulemper ved forslaget Det er en mere konservativ holdning til vedtægterne. 
 

 



 

 

 

 

Forslagsstiller(e): 

Landsbestyrelsen 

Send dit forslag til bestyrelse@imcc.dk senest torsdag d. 26. september 2019. 

 

http://bestyrelse@imcc.dk/

