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Indkomne lovændringsforslag med landsledelsens indstillinger

1. Forslag om ændret frist for valg landsledelsesmedlem i storkredsen
I § 8 stk. 6 slettes ”nytår før”.
Forslaget vil betyde at valget blot skal afholdes inden landsmødet, hvor det efter de gældende love skal
valget afholdes inden nytår.
Begrundelse: At vælge landsledelsesmedlemmer er en vigtig opgave i en storkreds, og det er ligeledes en
proces, der skal kunne resultere i en valgt repræsentant, der kan udfylde den rolle som er beskrevet i SF’s
love. Som beskrevet i vedtægterne bør storkredsen kunne vælge mellem at tage beslutningen om, hvem der
skal repræsentere den på enten et årsmøde eller via en urafstemning. Udfordringen er, at som §’ens frist er
formuleret nu, kan storkredsene, såfremt de har et ønske om at afholde valg af deres
landsledelsesmedlemmer på et årsmøde, ende ud i at skulle afholde et ekstraordinært årsmøde hvert andet
år for at afholde valget. Det er ikke rimeligt at pålægge storkredsene denne ekstra arbejdsopgave og udgift
uden at skele til, om det kunne afklares på en måde, der er nærmere den måde storkredsene arbejder. Især
da fristen ligger flere måneder inden, at det pågældende landsledelsesmedlem skal tiltræde.
Derfor foreslås det, at fristen ændres således at storkredsene har tiden frem til landsmødet til at afholde et
valg, enten via årsmøde eller urafstemning, og ville kunne gøre det på de ordinære årsmøder, der typisk
afholdes i foråret.
Stillet af Anna Overlund Sørensen (SF Amager), Allan Norré Pedersen (SF Aalborg), Rasmus Steenberger (SF
Amager), Melissa Jensen (SF Østerbro), Karoline Vind (SF Bispebjerg), Jonas Niemann (SF Østerbro), Amalie
Lund Jensen (SF Vanløse), Trine Chilie Thode (SF Vanløse), Mads Balslev Hansen (SF Amager), Mette Valentin
(SF Ringsted), Frederik Cornelius Østergaard (SF Nørrebro), Lotte Kofoed (SF Frederiksberg), Astrid Hørby
Aller (SF Nørrebro), Kasper Kaspian Falster (SF Vesterbro), Kim Christian Jensen (SF Amager), Henrik Boye(SF
Åbenrå), Lars Olesen (SF Fredericia), Kerstin Alida Roberts (SF Østerbro), Rasmus Sylvester Mortensen (SF
Frederiksberg), Benjamin Friis (SF Valby), Christopher E.B. Ilfeldt (SF Bispebjerg), Peter Stougaard Kroman
(SF Aarhus Sydvest), Ulla Asmussen (SF Kolding), Pernille Moesby Sørensen (SF Kolding), Karsten Fogde (SF
Odense), Hans S. Christensen (SF Brønshøj)
Landsledelsen indstiller, at forslaget forkastes, og at fristen i stedet sættes til 14 dage før landsmødets
åbning.
Landsledelsen bemærker, at begrundelsen for at fristen i de gældende love blev sat til 1. januar var et
ønske om at de decentralt valgte landsledelsesmedlemmer skulle vælges i god tid inden fristen for
opstilling som landsmødevalgt landsledelsesmedlem, så man undgår at kandidater søger valg ad begge
kanaler samtidig. Navne på kandidater til landsmødevalgte landsledelsesmedlemmer skal offentliggøres
en måned før landsmødet. Der er er således to modsatrettede hensyn.

2. Forslag om at MF’ere, MEP’ere og ministre ikke er valgbare som decentralt valgt
landsledelsesmedlem
I § 8 stk. 6 tilføjes: Medlemmer af Folketinget, Europaparlamentet eller ministre er ikke valgbare som
decentralt valgt landsledelsesmedlem. Et decentralt valgt landsledelsesmedlem, der indtræder som
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midlertidigt folketingsmedlem for en periode på op til seks måneder, betragtes i denne sammenhæng ikke
som folketingsmedlem.
Begrundelse: I lovenes § 8 stk. 5 findes en begrænsning på hvor mange medlemmer af Folketinget,
Europaparlamentet eller ministre, der kan vælges som landsmødevalgte landsledelsesmedlemmer. I dag
findes ingen tilsvarende begrænsning ift. de decentralt valgte medlemmer. Det har dog aldrig været tanken,
at antallet skulle kunne øges ved at MF’ere, MEP’ere eller ministre vælges til landsledelsen decentralt. Der
var en tilsvarende bestemmelse i partilovene før 2009, hvor de decentralt valgte blev afskaffet, men
bestemmelsen kom ikke med, da de decentralt valgte blev genindført i 2016.
Stillet af landsledelsen, som enstemmigt indstiller forslaget til vedtagelse.

3. Forslag om tilføjelse af en ekstra mulig opstillingsform: Enkeltopstilling med prioriteret
sideordnet anmeldelse
I § 25 stk. 2 tilføjes ”prioriteret sideordnet liste” efter ”partiliste”.
I § 25 stk. 6 ændres ”fem” til ”seks”.
I § 25 stk. 6 tilføjes ”enkeltopstilling med prioriteret sideordnet anmeldelse” efter ”partiliste”.
I § 27 stk. 5 tilføjes ”eller prioriteret sideordnet anmeldelse” efter ”partiliste”.
Begrundelse: Valgloven blev for nogle år siden ændret, således en ny opstillingsform blev en mulighed. SF’s
love er dog ikke blevet ændret, således den nye opstillingsform kan benyttes. I SF Nordjylland ønsker vi at
benytte den nye opstillingsform, men har ikke været i stand til at stille det som forslag på et fællesmøde, da
det vil være i strid med SF’s love. SF er et decentralt parti, hvor kandidater opstilles lokalt. Derfor mener vi at
det skal være op til den enkelte storkreds at vælge opstillingsform og derfor stiller vi dette forslag.
Stillet af SF Nordjylland

Landsledelsen indstiller forslaget til vedtagelse med stemmerne 11 for, 3 imod og 4 undlader.
Landsledelsen bemærker, at begrundelsen for at opstillingsformen enkeltopstilling med prioriteret
sideordnet anmeldelse ikke allerede er indskrevet i lovene er for at gøre antallet af opstillingsformer
begrænset for overskuelighedens skyld.
Den foreslåede nye form betyder, at der først skal holdes urafstemning i den enkelte kreds om kredsens
kandidat (som kommer til at stå øverst på stemmesedlen i kredsen), og siden en urafstemning i hele
storkredsen om rækkefølgen for de øvrige kandidater.
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