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Forslag til vedtægtsændring, § 8, stk. 3 

 

 

 

Nuværende: 

Alle ændringsforslag til vedtægterne skal indleveres til NAUs 

sekretariat senest 3 uger før landsmødet. Disse ændringsforslag skal 

være medlemmerne i hænde senest 2 uger før landsmødet. 

Ændres til: 

Alle indkomne forslag, heriblandt ændringsforslag til vedtægterne skal 

indleveres til NAUs sekretariat senest 3 uger før landsmødet. Disse 

ændringsforslag skal være medlemmerne i hænde senest 2 uger før 

landsmødet. 

 

Motivation: 

I de nuværende vedtægter, er der ingen frist for andre indkomne 

forslag til landsmødet. Ledelsen foreslår at disse sidestilles med 

vedtægtsændringsforslag, så al materiale om forslag kan indsamles 

og udsendes til deltagerne i god tid. 
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Forslag til vedtægtsændring, § 12, stk. 1 

 

 

 

Nuværende: 

Årsmødet er NAUs næsthøjeste myndighed og afholdes hvert år i 1. 

halvår. 

Ændres til: 

Årsmødet er NAUs næsthøjeste myndighed og afholdes hvert år i 2. 

kvartal. 

 

Motivation: 

Der har flere gange været forvirring i Ledelsen over denne formulering, 

da andre tidsangivelser i vedtægterne er angivet efter kvartal. Læses 

vedtægterne ikke tydeligt nok får man da indtrykket af at Årsmødet 

efter de nuværende vedtægter skal holdes ml. januar og marts – 

hvilket ikke har været tilfældet. 

Der er altså tale om en ren sproglig ændring, der dog begrænser 

perioden hvor Årsmødet må afholdes til en periode på tre måneder – 

ligesom det allerede er tilfældet for Landsmødet. 
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Forslag til vedtægtsændring: Tilføjelse af § 14 

(Nummerering af efterfølgende §§ justeres) 

 

 

Stk. 1: 

Valgperioden for NAUs ledelse går fra d. 1. januar til d. 31. december 

hvert år. 

Stk. 2: 

I perioden mellem landsmødet og indtrædelsen af den nyvalgte 

ledelse den efterfølgende 1. januar afholder den siddende ledelse et 

overleveringsmøde i forbindelse med ledelsesmødet i december for 

både de nyvalgte ledelsesmedlemmer og sekretariatet. 

 

 

Motivation: 

Perioden efter landsmødet er altid meget hektisk i NAU, da afslutning 

af året, DUF-delegeretmøde og overlevering til den nye ledelse er altid 

meget hektisk. For at tage trykket fra den nyvalgte ledelse og sikre en 

stabil overlevering foreslår Ledelsen at det formelle skifte først sker 

ved årsskiftet. 
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Forslag til vedtægtsændring, § 16, stk. 2 

 

 

Nuværende: 

Sekretariatets opgave er, at bistå bestyrelsen i det daglige arbejde, 

der er blevet pålagt dem af Landsmødet, samt at fungere som rådgiver 

og vejleder for 

Ændres til: 

Sekretariatets opgave er at bistå ledelsen i det daglige arbejde, der er 

blevet pålagt dem af Landsmødet, samt at fungere som rådgiver og 

vejleder for 

 

 

Motivation: 

Rettelse af teknisk fejl: NAUs daglige myndighed hedder Ledelsen; 

ikke bestyrelsen. 

 


