Forslag til ændring af LBL's vedtægter vedrørende
Landsledelsens sammensætning
I forlængelse af resolution vedtaget på LBL's ordinære landsmøde 2008 foreslås
følgende vedtægtsændring om fjernelse af kvoteringsregler og køn:

2) I § 9, stk. 2, ophæves 2. punktum.
3) I § 9, stk. 3, ophæves 2. punktum.
4) I § 9, stk. 4, ophæves ", dog så kvoteringen stadig opretholdes".
5) I § 9, stk. 6, ophæves 2. punktum.
6) I § 9, stk. 2, 5 og 6, § 10, stk. 4, § 11 og § 12, stk. 1 og 3, ændres
"landsformand(en)/kvinde(n)” og ”landsnæstformand(en)/kvinde(n)" til hhv.
"landsformand(en)/kvinde(n)/person(en)”
og ”landsnæstformand(en)/kvinde(n)/person(en)"
Begrundelse:
En køns- og seksualitetspolitisk forening som LBL bør i sine vedtægter ikke
ukritisk overtage de traditionelle kønskategorier. En stadig større del af
Landsforeningens aktive medlemmer lader sig ikke indpasse i en traditionel
mand-kvinde-modsætning. Den nuværende kønsbegrundede sprogbrug og
kvotering står i vejen for en reel inklusion af disse medlemmer i
Landsforeningens politiske arbejde. Derfor bør det bero på den enkeltes eget
valg, om vedkommende ønsker at definere sig som ”formand”, ”forkvinde”
eller ”forperson”.
Den nuværende kvotering har vist sig utilstrækkelig som middel til at tiltrække
flere kvinder og flere vestdanskere til Landsledelsen. Det skal stadig være et
mål for Landsforeningen, at disse grupper bliver bedre repræsenteret. Men da
problemet ikke består i, at kvinder og vestdanskere bliver fravalgt, når de stiller
op, er det, der skal til, ikke kvoter, men en mere bevidst rekrutteringsproces.
Forslaget i praksis:

§ 9. Landsmødet vælger 8 medlemmer til landsledelsen for 2-årige perioder således, at
halvdelen afgår hvert andet år. Valgene sker efter reglerne i stk. 2-3 og har virkning fra
efter afslutningen af det pågældende landsmøde frem til og med landsmødet 2 år senere.
Stk. 2. Landsledelsen omfatter 2 medlemmer, som, såfremt de er på valg det
pågældende år, vælges først og særskilt blandt de opstillede kandidater, jf. stk. 3, og de
allerede valgte medlemmer: landsformanden/-kvinden/-personen og landskassereren.
Dernæst vælges de øvrige medlemmer, således at landsledelsen som minimum omfatter:
1. 4 kvinder.
2. 4 mænd.
3. 4 bosiddende vest for Storebælt.
4. 4 bosiddende øst for Storebælt.
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1) I § 4 erstattes "en ligelig repræsentation af mænd og kvinder" med "en
repræsentation, der afspejler foreningens bredde i forhold til kønsidentitet og
seksuel orientering".

Stk. 3. Ethvert medlem kan kandidere til Landsledelsen ved opstilling på Landsmødet.
Hvis der ikke opstilles det fornødne antal kandidater i en eller flere af de i stk. 2 nævnte
grupper, overføres pladserne til de øvrige grupper, således at den geografiske kvotering
tilgodeses forud for kønskvoteringen.
Stk. 4. Landsmødet vælger 6 suppleanter for 1-årige perioder. Såfremt et medlem af
landsledelsen udtræder, indtræder suppleanterne i den valgte rækkefølge for den
resterende del af det udtrædende medlems valgperiode, dog så kvoteringen jf. stk. 2
stadig opretholdes.
Stk. 6. Den valgte landsledelse vælger på sit førstkommende møde i den nye samling en
landsnæstformand/-kvinde af sin midte. Det tilstræbes, at landsformanden/-kvinden og
landsnæstformanden/-kvinden er af forskelligt køn.
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