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§1

NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Lokallisten Lolland. Lokallisten Lolland er stiftet den 11. marts 2013.
Foreningens hjemsted er der, hvor formanden bor.

§2

FORMÅL OG VIRKE

Det er foreningens formål at udbrede kendskabet til Lokallisten Lollands politik såvel som at
udøve den jf. de altid gældende regler.

§3

MEDLEMMER

3.1
Enhver som vedkender sig Lokallisten Lollands politiske program kan anmode
Forretningsudvalget om optagelse.
Medlemskab forudsætter godkendelse af FU, som tager en samtale med det ansøgende
medlem, såfremt vedkommende ikke på forhånd er kendt af FU.
3.2

Dette gælder også for personer bosiddende i andre kommuner end Lolland.

3.3
Man skal være bosiddende i Lolland kommune for at være valgbar til byråd samt
øvrige tillidsposter i forbindelse med dette hverv.
3.4
Det årlige medlemskontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.
Medlemskontingentet forfalder helårligt 31. januar hvert år. Ingen må stå i restance længere
end 14 dage efter udsendt påkrav.
Medlemmer, der er slettet kan kun genoptages, når det fulde restancebeløb er betalt. Efter 5
år fra udmeldelsesdatoen kan bestyrelsen helt eller delvis eftergive tilbagebetalingen.
Medlemskontingentet kan ændres ved simpel flertalsbeslutning på generalforsamlingen.
3.5

Medlemskabets ophør

3.5.1

Egen udmeldelse.

3.5.2

Manglende kontingent indbetaling.

3.5.3

Eksklusion.

Ved listeskadelig optræden eller grov illoyalitet kan et medlem ekskluderes enten ved
enstemmighed i FU eller ved et flertal i bestyrelsen. Et ekskluderet medlem kan anmode om at
tale sin sag ved førstkommende generalforsamling.
3.5.4

Medlemskontingent tilbagebetales ikke.

§4

DAGLIG LEDELSE

4.1
Foreningens øverste ledelse er bestyrelsen. Den daglige drift ud fra udstukne
rammer udføres af forretningsudvalg (FU) som er bestående af: formand, kasserer og op til 2
byrådsmedlemmer der udpeges af byrådsgruppen. Bestyrelsen består alt efter
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generalforsamlingens beslutning af 5-7-9 medlemmer. Der kan vælges op til 3 suppleanter
som kan deltage i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret.
4.2

Bestyrelsen kan udpege en sekretær og/eller kasserer uden for bestyrelsen.

4.3

Bestyrelsen kan nedsætte Adhoc udvalg efter behov.

4.4
Lokallisten Lolland drives økonomisk af de midler som kommer ind ved
medlemskontingent, tilskud og private sponsorater. Bestyrelsen kan beslutte, at der ydes
tilskud til telefon, kørselsgodtgørelse osv.
4.5
Bestyrelsen udarbejder dispositionsinstruks med henblik på anbringelse og
disponering af Lokallisten Lollands aktiver.
4.6

Bestyrelsen holder møde efter behov.

§5

GENERALFORSAMLINGEN

Stk. 1

Generalforsamlingen er Lokallisten Lollands højeste myndighed.

Stk. 2

Generalforsamlingen holdes i årets første kvartal.

Stk. 3
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt til medlemmerne senest 3 uger før
afholdelse. Forslag der ønskes på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger
før afholdelsen.
Stk. 4

Dagsorden på generalforsamlingen skal som minimum indeholde
1.

Valg af dirigent

2.

Valg af stemmetællere

3.

Årsberetninger
A.

Fra Formanden

B.

Fra Byrådsgruppen

C.

Fra andre relevante politiske tillidsposter

4.

Regnskab v/ kassereren

5.

Indkomne forslag

6.

Valg
A.

Valg af Formand (vælges for 2 år i lige år)

B.

Valg af Kasserer (vælges for 2 år i ulige år)

C.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Medlem nr. 1 (vælges for 2 år i ulige år)
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Medlem nr. 2 (vælges for 2 år i lige år)
Medlem nr. 3 (vælges for 2 år i ulige år)
Medlem nr. 4 (vælges for 2 år i lige år)
Medlem nr. 5 (vælges for 2 år i ulige år)
Medlem nr. 6 (vælges for 2 år i lige år)
Medlem nr. 7 (vælges for 2 år i ulige år)
D.

Valg af op til 3 suppleanter

E.
Valg af bilagskontrollant (skal sidde uden for
bestyrelsen og afgår skiftevis hvert andet år.)

7.

F.

Valg af eventuel folketingskandidat.

Eventuelt

(der kan ikke besluttes noget under eventuelt)

Alle kampvalg afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Alle valg sker
skriftligt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§6

MEDLEMSMØDER

Stk.1
Bestyrelsen indkalder til medlemsmøder efter behov. Møderne er åbne for alle og
alle kan deltage i debatterne. Man skal dog være medlem ved diverse afstemninger eller valg.
Stk. 2
Medlemsmødet kan beslutte, efter indstilling fra bestyrelsen, om Lokallisten
Lolland skal opstille til regionsvalg og folketingsvalg efter indenrigsministeriets givne regler og
love.
Stk. 3
Dagsorden på medlemsmøderne laves af bestyrelsen. Der skal dog på alle møder
være en orientering fra byrådsgruppen.
Stk. 4
Spidskandidat til byråd, regionsvalg eller folketingskandidat kan vælges på et
medlemsmøde.

§7

VALG AF BYRÅDSKANDIDATER

7.1
valglov.

Lokallisten Lolland opstiller med de muligheder der er inden for den kommunale

7.2

Lokallisten Lolland kan på et medlemsmøde beslutte borgmesterkandidat.

7.3

Lokallisten Lolland har sideordnet opstilling ved alle valg.

7.4
Alle medlemmer der opfylder indenrigsministeriets bekendtgørelse om valgbarhed
samt Lokallisten Lollands regler og love for opstilling kan melde sig som kandidat til
byrådsvalg.
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7.5
Kandidatlisten godkendes på 2 efterfølgende medlemsmøder efter indstilling fra
bestyrelsen. Et enkelt medlem kan begære skriftlig afstemning. Det ligger dog fast at
borgmesterkandidaten er nr. 1.
7.6

Der kan opstilles antallet af byrådsmedlemmer i Lolland kommune + 4 yderligere.

7.7
Alle, der er udpeget til et hverv gennem Lokallisten Lolland i Lolland kommune,
skal betale partiskat af det vederlag, de får for arbejdet.
Partiskatten udgør tre procent af bruttobeløbet (der vil sige, før der er trukket skat), der
udbetales til vedkommende som løn, tabt arbejdsfortjeneste, honorar, diæter, vederlag, tillæg
eller lignende. Der kan ikke fratrækkes nogen form for udgifter, løntab eller andet.
Partiskat af det udbetalte beløb skal indbetales minimum en gang i kvartalet. Senest 1. februar
i det efterfølgende kalenderår skal partiskatten være endeligt afregnet. Manglende betaling af
partiskat medfører tab af medlemskab.
Partiskat til Lokallisten Lolland i Lolland kommune indbetales til foreningens konto i Jyske
Bank, reg.nr.: 0693, Kontonr.: 0003127052. Angiv venligst hvilket hverv, det drejer sig om.

§8

LOKALLISTEN LOLLAND´S OPHØR

Stk. 1

Antallet af medlemmer er ikke afgørende for Lokallisten Lollands virke.

Stk. 2
Såfremt at Lokallisten Lolland ønskes ophørt sker det på en ekstraordinær
indkaldt generalforsamling ved at 100% af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Stk. 3
En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis 1/3 af medlemmer
skriftligt begærer dette over for formanden og bestyrelsen eller hvis en enig bestyrelse ønsker
dette.
Stk. 4
Ved overskydende likvide midler gives dette videre til en humanitær organisation.
Denne organisation findes ved simpel flertalsafgørelse af de fremmødte medlemmer.

§9

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis en enig bestyrelse
ønsker dette, eller hvis 1/3 af medlemmerne begærer dette over for formand og bestyrelse.

§10

VEDTÆGTÆNDRINGER

Stk. 1
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de
vedtages på.
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