Forslag til vedtægtsændringer på Landsmødet 2008
A. Forslag om nedlæggelse af afdelingsbegrebet (bortset fra ungdomsafdelingen)
1. § 2 affattes således:
” § 2. Landsforeningens formål er at arbejde for bøssers, lesbiskes, biseksuelles og transpersoners politiske, sociale, kulturelle og
arbejdsmarkedsmæssige ligestilling såvel nationalt som internationalt.
Stk. 2. Landsforeningens formål tilstræbes opfyldt gennem politisk, rådgivnings- og informations- og socialt arbejde.”

2. § 3, stk. 2, affattes således:
” Stk. 2. Landsforeningens medlemmer under 25 år er sammensluttet i ungdomsafdelingen, LBL-Ungdom, jf. §§ 23-24. ”
3. I § 3 indsættes nyt stk. 3:
” Stk. 3. Alene foreningens medlemmer kan være aktive i foreningens arbejde.”
De efterfølgende stk. ændrer nummer i overensstemmelse hermed.

4. § 9, stk. 3, ophæves
og de efterfølgende stk. ændrer nummer i overensstemmelse hermed.

5. I § 9, stk. 4 (ændret til stk. 3) indsættes forrest:
” Ethvert medlem kan kandidere til Landsledelsen ved opstilling på Landsmødet. ”

6. I § 10 indsættes nyt stk. 4:
” Stk. 4 Landsledelsens dagsorden og referat skal gøres tilgængelige for medlemmerne.”
7 § 11, stk. 2, ophæves
8. §§ 17 og 18 affattes således:
” § 17. Landsledelsen er ansvarlig for landsforeningens samlede økonomi.
Stk. 2. Landsledelsen udarbejder et budget for landsforeningen, som forelægges til godkendelse på det ordinære landsmøde.
Stk. 3. Medlemskontingentet fastsættes på Landsmødet.
Stk. 4. Landsmødet fastsætter den andel af kontingentet i LBL-Ungdom, der afregnes til Landsforeningen, og kan fastsætte særlige
kontingentsatser for særligt afgrænsede medlemsgrupper, herunder for associerede foreninger, jf. § 25.
Stk. 5. Landsforeningens regnskab fremlægges til godkendelse i en kommenteret form på det ordinære landsmøde.
§ 18. Tilskud, der modtages i forbindelse med projekter eller som er øremærkede til bestemte formål skal henstå på en særskilt
bankkonto og må kun anvendes til det angivne formål.”

9. §§ 23 og 24 affattes således:
” § 23. LBL-Ungdom, jf. § 3, stk. 2, arbejder til fremme af og i overensstemmelse med Landsforeningens formål og medvirker til
at realisere de i det politiske program erklærede mål for foreningens arbejde.

Stk. 2. LBL-Ungdoms vedtægter fastsættes på LBL-Ungdoms generalforsamling og godkendes af landsledelsen.
§ 24. LBL-Ungdom har fuldt selvstyre inden for rammerne af nærværende vedtægter.
Stk. 2. LBL-Ungdoms bestyrelse er ansvarlig for afdelingens aktiviteter og økonomi. ”

10. § 25 ophæves
og de efterfølgende paragraffer ændrer nummer i overensstemmelse hermed.
11 I § 26 (ændret til 25), stk. 2, ændres
”efter reglerne for afdelinger” til ”som fastsat på landsmødet, jf. § 17, stk. 4”

12 I § 26 (ændret til 25), stk. 2, ophæves sidste punktum.
13 Sidst i vedtægterne indsættes nyt kapitel ”Ikrafttrædelsesbestemmelser”:
” § 28. De ændringer i hidtidige §§ 3, 9, 10, stk. 2, 11, stk. 2, 17, 18, 23, 24, 25 og 26, der er vedtaget på Landsmødet 2008,
træder i kraft, når Københavnsafdelingen, Århusafdelingen og International afdeling har opløst sig som afdeling efter reglerne i
afdelingernes vedtægter, dog senest 31. december 2008.
Stk. 2. I forbindelse med opløsningen af afdelingerne kan det på afdelingsgeneralforsamlingerne besluttes, at hele eller dele af
afdelingens egenkapital skal reserveres til bestemte formål efter reglerne i § 18.
Stk. 3. Hvis en afdeling ikke er opløst d. 31. december 2008, retter Landsledelsen henvendelse til medlemmerne af den
pågældende afdeling om fortsat medlemskab af Landsforeningen. ”

B. Forslag om udvalgsstruktur
1. I § 10, affattes stk. 1 således:
” Landsledelsen udarbejder forretningsorden og nedsætter følgende politiske udvalg:
•
•
•
•
•
•

Retspolitisk udvalg
Internationalt udvalg
Arbejdsmarkedspolitisk udvalg
Familiepolitisk udvalg
Kirkepolitisk udvalg
Udlændingepolitisk udvalg”

2. I § 10 indsættes nye stk. 2 og 3:
” Stk. 2. Herudover kan Landsledelsen nedsætte andre politiske udvalg samt de til arbejdets udførelse nødvendige udvalg,
arbejdsgrupper el. lign. Landsledelsen kan endvidere nedsætte lokaludvalg, der koordinerer Landsforeningens arbejde i geografisk
afgrænsede områder.
Stk. 3. De politiske udvalg udpeger hver en formand, som fungerer som Landsforeningens talsperson på det pågældende område.
Udvalgsformændene skal godkendes af Landsledelsen.”

De efterfølgende stk. ændrer nummer i overensstemmelse hermed.
3. I § 8 tilføjes i sidste bullit:

”i samarbejde med talspersonerne, jf. § 10.”

4 § 11 ophæves
Og de efterfølgende §§ ændrer nummer i overensstemmelse hermed.

C. Forslag om oprettelse af Strategisk Forum
1. Der indsættes nyt kapitel 4: Strategisk Forum:
” § 16. Landsledelsen nedsætter et Strategisk Forum, som omfatter:
•
•
•
•
•

Landsledelsen
De politiske udvalgsformænd (talspersoner)
2 repræsentanter for Landsforeningens rådgivnings- og informationsgrupper, udpeget af disse i fællesskab
2 repræsentanter for Landsforeningens sociale grupper, udpeget af disse i fællesskab
1 repræsentant for hver af de nedsatte lokaludvalg

Stk. 2. Strategisk Forum skal koordinere og informere om Landsforeningens arbejde, herunder sikre samordning af politiske
initiativer, samt rådgive Landsledelsen om strategier, jf. § 8. Strategisk Forum kan som led i sit informationsarbejde afholde
møder for foreningens medlemmer.
Stk. 3. Strategisk Forum skal påse, at Landsledelsen i udarbejdelsen af forslag til budget sikrer, at alle dele af Landsforeningens
arbejde sikres økonomiske midler i et omfang, så arbejdet kan gennemføres under hensyntagen til den samlede økonomiske
situation for foreningen. Strategisk Forums indstilling om Landsledelsens forslag til budget skal medfølge Landsledelsens
budgetforslag til Landsmødet.”

De efterfølgende kapitler ændrer nummer i overensstemmelse hermed.
2. I § 8 tilføjes i bullit 2 og 4:
”efter drøftelser i Strategisk Forum, jf. § 16.”

Begrundelser for forslagsgrupperne A – C:
På LBL's ekstraordinære Landsmøde i februar 2008 fremlagde den daværende Landsledelse en
række scenarier som oplæg til en bred debat om foreningens fremtid. Landsledelsen har arbejdet
videre med Landsmødets input, blandt andet i en arbejdsgruppe med temaet ”Organisationens
struktur” med repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne.
Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i spørgsmålet ”hvis LBL's politiske, sociale og
rådgivningsmæssige aktiviteter er vores kerneydelser, hvilken organisationsstruktur understøtter så
bedst foreningen?” Ingen er interesseret i at ændre på foreningen bare for ændringens egen skyld,
men der kan være god grund til at se på om de nuværende strukturer og rutiner er hensigtsmæssige.
Dobbeltarbejde
Arbejdsgruppens indtryk er at den nuværende struktur i LBL med afdelingsbestyrelser for Århus,
København, International og Ungdom foruden en Landsledelse ikke udnytter foreningens
personressourcer optimalt og måske endda giver en del dobbeltarbejde.

Alene det at skulle afholde fem årlige generalforsamlinger og dernæst tvinge gode LBL-folk til at
afholde bestyrelsesmøder, hvad enten der er noget at lave eller ej, virker i bedste fald som spild af
kræfter. Læg dertil at det tvinger foreningen til at have fem kasserere og fem regnskaber...
Som eksempel kan også nævnes LBL's medlemssystem, hvor man foruden Landsforeningen er
medlem af en lokalafdeling. Dette giver en del problemer og arbejde med vores
medlemsadministration – og dermed også økonomi-administration. I modsætning til tidligere
udføres alt arbejde nu af frivillige hænder, så enhver forenkling er en frigørelse af kræfter.
Desuden vil nogen mene at den nuværende afdelingsstruktur er uigennemskuelig – ja måske endda
ulogisk eller forældet. Tænker vi for meget i geografi og for lidt på opgaver og interessefelter? Man
kunne frygte at gode ideer og initiativer bliver kvalt før de kommer i gang på grund af signalet om
at et lokalt stykke arbejde skal tynges af generalforsamling, vedtægter og bestyrelsesarbejde.
Det er arbejdsgruppens indtryk at en indførelse af en forenklet foreningsstruktur ikke vil have nogen
negativ effekt på LBL's aktiviteter, hvis de koordinerende funktioner som varetages af de
nuværende afdelingsbestyrelser opretholdes. Eventuelle lokalpolitiske eller -økonomiske interesser
kan fx godt varetages selv om der ikke længere findes en formel lokalbestyrelse.
Strategisk Forum
Et andet fokuspunkt for arbejdsgruppen har været at sikre, forankre og forhåbentlig opkvalificere
koordinationen og vidensdelingen mellem foreningens talspersoner, sociale initiativer og andre
LBL-aktiviteter. Den store mentale afstand mellem LBL's Landsledelse og foreningens aktivister
bliver desuden ofte nævnt som problematisk.
Arbejdsgruppen har derfor arbejdet med at udforme et nyt organ, et såkaldt Strategisk Forum, hvor
LBL's aktiviteter vil blive forankret i en bredt sammensat kreds der skal sikre kontinuitet, stabilitet,
koordination og nærhed fra aktivist-niveau til Landsledelsen. LBL's tre opgave”ben” – politik,
rådgivning og sociale aktiviteter – skal alle inddrages i den strategiske ledelse af foreningen.
Strukturen i praksis
Det er arbejdsgruppens anbefaling at LBL's afdelinger ændrer karakter fra at være enheder med
egne vedtægter, bestyrelser osv. til at blive koordinerende grupper direkte under Landsforeningen.
Undtagelsen er LBL Ungdom, som det bl.a. af tilskudsmæssige årsager vil være formålstjenligt at
bibeholde i en form der ligner den nuværende.
LBL beholder sit øverste organ, Landsmødet, og herunder en Landsledelse. Begge dele med
kompetencer som nu. Det strategiske forum og centrale arbejdsgrupper/udvalg skal desuden skrives
ind i foreningens vedtægter.
Strategisk Forum har til opgave at koordinere og internt orientere om LBL’s politiske initiativer,
rådgive om strategier og indstille budget til landsledelsen.
Strategisk Forum består af Landsledelsen, repræsentanter fra de politiske arbejdsgrupper, fra et
socialt udvalg (et koordinerende organ for de sociale grupper) og fra et rådgivningsudvalg (et
koordinerende organ for rådgivningerne, gå-ud-grupper o.l.). Repræsentanterne fra de politiske
udvalg udpeges af udvalgene selv og er samtidig områdernes talspersoner.
Landsledelsen repræsenterer de administrative udvalg, (fundraising, websider, driften af
Landssekretariatet etc.).
Strategisk Forum skal ikke mødes ret ofte, fx 2-3 gange pr. år.

D. Forslag om rådgivning også for transpersoner

1. I § 8 ændres bullit 3 til:
•

” Etablering og drift af rådgivninger for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner.

Begrundelse for forslag D: Der er tale om en forglemmelse ved indførelsen af transpersoner i
formålsparagraffen.

