
 
 

Forslag til vedtægtsændring  
 

lndstilling af vedtægtsændring fra bestyrelsen: 
 
Ved generalforsamlingen i 2020 blev der foretaget en række vedtægtsændringer. En af dem vedrørte at indføre et medarbejdervalgt 
medlem af bestyrelsen i Oxfam IBIS. Vedtægterne blev således ændret, så ét bestyrelsesmedlem ud af ti vælges af og blandt de 
lønnede medarbejdere ansat af Oxfam IBIS i Danmark. I den sammenhæng var det aftalen og forståelsen, at de medarbejdere, der 
også er medlemmer af Oxfam IBIS, ikke længere ville have stemmeret til bestyrelsesvalget af de øvrige 9 bestyrelsesmedlemmer. 
Det skyldes at medlemmer, der også er medarbejdere i Oxfam IBIS, ikke skal have flere stemmer end andre medlemmer. 
Ændringsforslaget kom dog ikke med ved generalforsamlingen i 2020 og fremsættes derfor her.    
 
Ændringsforslaget er markeret med rødt nedenfor.  
 

 

§ 7. Stemmeret på generalforsamlingen 

Nuværende formulering 
 

Forslået formulering Begrundelse 

 
Stk. 1. Hvert kollektive medlem og hvert 
individuelle medlem har én stemme. 
 
Stk. 2. Individuelle medlemmer har 
stemmeret og er valgbare, hvis 
indmeldelsen i foreningen er sket, og 
kontingentindbetalingen er registreret 
senest én måned før generalforsamlingen. 
Stemmeret kræver personligt fremmøde. 
Undtaget herfra er medlemmer, som har 
fast ophold i udlandet, idet disse kan 
stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet 
medlem af Oxfam IBIS. Denne person kan 
højst bære tre fuldmagter. Ved valg til 
Bestyrelsen gælder særlige regler, se § 9. 
 
Stk. 3. Kollektive medlemmer har 
stemmeret fra det øjeblik, Bestyrelsen har 
godkendt deres medlemskab af Oxfam 
IBIS. Kollektive medlemmer har 
stemmeret ved én udpeget repræsentant.  
 
Stk. 4. Generalforsamlingen træffer 
beslutninger ved simpelt stemmeflertal 
blandt de tilstedeværende, medmindre 
andet er eksplicit angivet i nærværende 
vedtægter. I tilfælde af stemmelighed 
foretages der ny afstemning. Hvis den 
anden afstemning også giver 
stemmelighed, bortfalder forslaget. 

 
Stk. 1. Hvert kollektive medlem og hvert 
individuelle medlem har én stemme. 
 
Stk. 2. Individuelle medlemmer har 
stemmeret og er valgbare, hvis 
indmeldelsen i foreningen er sket, og 
kontingentindbetalingen er registreret 
senest én måned før generalforsamlingen. 
Stemmeret kræver personligt fremmøde. 
Undtaget herfra er medlemmer, som har 
fast ophold i udlandet, idet disse kan 
stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet 
medlem af Oxfam IBIS. Denne person kan 
højst bære tre fuldmagter. Ved valg til 
Bestyrelsen gælder særlige regler, se § 9. 
 
Stk. 3. Individuelle medlemmer, der er 
lønnede medarbejdere i Oxfam IBIS, 
vælger jf. § 9 nedenfor et 
bestyrelsesmedlem af deres midte, og har 
derfor ikke stemmeret til valget af de 
øvrige ni medlemmer på 
generalforsamlingen. 
 
Stk. 4. Kollektive medlemmer har 
stemmeret fra det øjeblik, Bestyrelsen har 
godkendt deres medlemskab af Oxfam 
IBIS. Kollektive medlemmer har stemmeret 
ved én udpeget repræsentant.  
 
Stk. 5. Generalforsamlingen træffer 
beslutninger ved simpelt stemmeflertal 
blandt de tilstedeværende, medmindre 
andet er eksplicit angivet i nærværende 
vedtægter. I tilfælde af stemmelighed 
foretages der ny afstemning. Hvis den 
anden afstemning også giver 
stemmelighed, bortfalder forslaget. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemmer der er ansat som lønnede 
medarbejdere i Oxfam IBIS, og som 
dermed har indflydelse på Oxfam IBIS’ 
daglige arbejde, skal ikke have større 
indflydelse på bestyrelsens 
sammensætning end andre medlemmer. 
Det vil de have, hvis de både kan vælge 
et bestyrelsesmedlem blandt sig og 
derudover stemme som alle andre 
medlemmer til bestyrelsesvalget på 
generalforsamlingen.  
 

 


