Beretning fra Lovnævnet
for perioden april 2018– marts 2020

På landsmødet i april 2018 blev følgende Lovnævn valgt: Jesper Laugesen (SF Amager), Leif Donbæk
(SF Østerbro) og Tobias Hansen (SF Østerbro).
Lovnævnet konstituerede sig efterfølgende med Jesper Laugesen om formand.
Lovnævnet har i perioden behandlet fire sager:
I. Forespørgsel fra storkredsorganisation om fortolkning af en sætning om hvem, der kan
indstille kandidater (maj 2018)
• Lovnævnet udtalte, at Lovnævnet ikke fandt, at der i SF’s love eller vejledninger er hjemmel til
at foretrække den ene eller den anden tolkning. Lovnævnet meddelte, at afgørelsen lå udenfor
Lovnævnets kompetence og overlod beslutningen til de kompetente organer i
partiorganisationen
II. Forespørgsel fra Landsledelsen om fortolkning af §3 m.m. i partilovene (eksklusion og ophør
af medlemskab af SF) (december 2018)
A. Lovnævnet udtalte, at Lovnævnet støttede LL i fortolkningen af hvornår et medlems
medlemskab ophører jf. §3,1. Lovnævnet skærpede tillige LL’s opfattelse at have ret til at bringe
et medlemskab til ophør, hvis et medlem stiller op for en konkurrerende liste til at være en
forpligtelse iht. §3,1.
B. Lovnævnet udtalte i samme udtalelse kritik af LL’s/daglig ledelse brug af såkaldt
”administrative udmeldelser”. Lovnævnet udtalte, at udelukkelse af et medlem kun kan ske ved
en udelukkelsessag jf. §43,4. Landsledelsen har efter udtalelsen ændret proceduren.
III. Forespørgsel fra regionsorganisation om hvornår et medlem bliver pligtig til at betale
partiskat (november 2019)
• Med baggrund i en sag hvor et medlem af SF var udpeget som domsmand uden at være udpeget
af SF, udtalte Lovnævnet, at lovenes §37,1 skal forstås ganske bogstaveligt: Hvis et medlem er
udpeget til et hverv med honorar af SF, er medlemmet pligtig til at betale partiskat. Hvis
medlemmet er udpeget til hvervet af andre kanaler, er medlemmet ikke pligtig til at betale
partiskat.
IV. Forespørgsel fra partiforening om A) tolkning af en afstemning på et bestyrelsesmøde, B)
hvem, der forpligter repræsentanter til at stemme på bestemte måder og C) om et
bestyrelsesmøde under mødet kan konverteres til et medlemsmøde (januar 2020)
A. Lovnævnets opfattelse er, at bestemmelser herom bør fremgå af organets forretningsorden. I
mangel af sådanne bestemmelser vil beslutninger som udgangspunkt blive truffet ved simpelt
flertal.
B. Som udgangspunkt er repræsentanter politisk bundet af de mandater, de bliver givet. Om de
lever op til mandatet, er et politisk spørgsmål, som må afgøres af den relevante (typisk den
vælgende) forsamling (dog er der situationer, fx i forbindelse med fællesmøder ifm. opstilling
af folketingskandidater, hvor repræsentanterne er juridisk bundet af de mandater, de har med
fra den vælgende forsamling)
C. De fleste partiforeningers vedtægter indeholder bestemmelser for lovlig og rettidig indkaldelse
af medlemsmøder. Kun medlemsmøder indkaldt i overensstemmelse med disse regler er
gyldige.
På Lovnævnets vegne
Jesper Laugesen
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