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Forslag 5c (konsekvensforslag vedrørende forslag 5b)
§ 5 Valg
Valgbarhed:
Alle O-medlemmer af FreelanceGruppen er valgbare til gruppens bestyrelse. Medlemmer, der på grund
af arbejde eller personlige forhold er forhindret i at deltage i generalforsamlingen kan opstille til valg
ved fuldmagt. Fuldmagten afleveres til dirigenten ved mødets begyndelse.
Stemmeret:
Alle O-medlemmer af FreelanceGruppen har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes
ved fuldmagt.
Rotationsordning:
Tillidshvervene i FreelanceGruppen er tidsbegrænsede. Man kan højst fungere som bestyrelsesmedlem
og/eller formand i otte år inden for en periode på ti år. Efter otte års uafbrudt bestyrelsesarbejde er der
en karensperiode på to år, inden et medlem igen kan stille op til bestyrelsen, som formand eller som
suppleant til bestyrelsen. Har man været bestyrelsesmedlem i syv år inden for de seneste ni år, kan man
kun vælges for ét år, dvs. kun blive medlem af bestyrelsen i tilfælde af, at et andet bestyrelsesmedlem
er trådt ud inden for det første år af sin valgperiode.
Formandsvalg:
Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for ét år ad gangen. Er der opstillet flere kandidater
til formandsposten skal afstemningen foregå skriftligt. Den kandidat, der får flest stemmer, er valgt.
Bestyrelsesvalg:
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, fem i lige år og fem i ulige år. Træder et medlem af
bestyrelsen ud inden for det første år af sin valgperiode, vælger generalforsamlingen et andet medlem
ind for ét år. Bestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning, hvis mindst en stemmeberettiget deltager i
generalforsamlingen anmoder herom. Hver stemmeberettiget deltager i generalforsamlingen skal
stemme på to og maksimalt én færre end det antal kandidater, der skal vælges. De kandidater, der får
flest stemmer, er valgt som bestyrelsesmedlemmer.
Valg af suppleanter:
Hvert år vælges op til tre suppleanter. Generalforsamlingen beslutter, om der skal afvikles særskilt valg
af suppleanter. I tilfælde af særskilt valg af suppleanter, kan der stemmes på maksimalt to kandidater.
Suppleanter indkaldes som stedfortræder for et bestyrelsesmedlem, hvis dette er forhindret i at deltage i
bestyrelsesarbejdet i mindst tre måneder i træk. Suppleanternes stemmetal afgør rækkefølgen. Den, der
har fået flest stemmer, er valgt som førstesuppleant. En suppleant, der indkaldes som stedfortræder i
bestyrelsen, sidder i bestyrelsen til førstkommende generalforsamling. Hvis den udtrådtes valgperiode
er længere, vælges på førstkommende generalforsamling et medlem til bestyrelsen med en valgperiode
på et år.

Valg af revisorer:
Generalforsamlingen vælger to revisorer. Valget foregår skriftligt, hvis en eller flere deltagere i
generalforsamlingen anmoder herom. De to kandidater, der får flest stemmer, er valgt. Efter samme
metode vælger generalforsamlingen to revisorsuppleanter.

