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Referat af politikkonference i DSF 3.-5. april 2009 i Aalborg 
 
Velkomst og åbning  
 
Formalia (kl.19.25 – 20.15) 
 
Indkaldelsesfristerne er overholdt inden for tidsrammerne af vedtægterne. Dermed er konferencen 
lovligt indkaldt.  
 
Der findes 21 medlemsorganisationer i DSF. Minimum ¼ skal være til stede (6 som minimum). Der 
er 10 til stede, hvilket gør politik konferencen beslutningsdygtig. 
 
Valg af dirigenter. 
Indstillet: 
 
Mads Engholm og Anders Hvashøj. Begge vælges med klapsalver. 
 
Valg af referent(er). 
 
Indstillet: Tina og Jeppe Mulvad samt Mikkel Dragmose-Hansen (kun fredag aften) vælges med 
klapsalver. 
 
Stemmetællere: 
Lene Skotte og Claudia Scigliano melder sig som stemmetællere og de vælges uden protester. 
 
Afstemning om forretningsorden for Politikkonferencen. 
 
Generelt taler man pænt om folk og tiltaler hinanden på en sober måde. 
 
Forslag: Deadline for ÆF til ÆF foreslås at blive sat til kl. 20 fra dirigenterne. 
 
Forslag: ÆF til forrentningsorden: RUC ønsker at deadline for ÆF til ÆF ændres fra kl. 20 til kl. 
18. 
 
Afstemning: 
   
Kl. 18: 33 stemmer for. 
Kl. 20: 42 stemmer for. 
Undlader: 35 stemmer. 
  
Deadline for ÆF til ÆF bliver kl. 20.00. 
 
Der er indkommet opstilling til bestyrelsen, for sent. Derfor foreslås det, at alle indkomne 
opstillinger til bestyrelsen, udskydes til kl. 21.30 fredag aften. 
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Det foreslås at man kan opstille kandidater til bestyrelsen, indtil lørdag aften kl. 20.00. 
 
Afstemning: 
 
Flertal for lørdag kl. 20.00  
 
Forrentningsordenen er enstemmigt godkendt. 
 
 
Afstemning om fjernelse af punkter fra dagsordenen eller ændringer af rækkefølgen i 
dagsordenen.  
 
Søndag:  
 
Kl.   8.00-9.00: Morgenmad og indskrivning 
Kl.   9.00-10.30:  Behandling af indkomne forslag til politisk papir 
Kl. 10.30-11.40:  Opsamling på lørdagens workshops 
Kl. 11.40-12.00: Valg til bestyrelsen 
Kl. 12.00-12.20:  Tale ved Hans Schmidt-Nielsen fra DMstud. 
Kl. 12.20-12.30:  Uddeling af vandrepokal. 
Kl. 12.30-13.00:  Frokost 
Kl. 13.00-13.30:  Line Hjarsø fra LL fortæller om Finanslovskampagnen i elev – og 

studenterbevægelsen. 
Kl. 13.30-14.00:  Ordinær generalforsamling jf. § 6 og § 25. 

1) Valg af dirigent og referent 
2) Vedtægtsændringer 
3) Evt. 

Kl. 14.00-14.30: Behandling af politikkonferencens resultater og 
  Eventuelt. 
Kl. 14.30-14.45: Afslutning på Politikkonferencen 
 
Kl. 15.00-18.00: UPU-møde (skulle PK slutte tidligere end kl. 15 afholdes UPU-mødet et 

kvarter efter afslutningen). Deltagere på UPU-mødet skal huske at booke 
fly, der flyver efter kl. 19).   

 
Ordinær generalforsamling, hvor der indføres nyt punkt 2; vedtægtsændringsforslag. 
 
Ingen indskrivning lørdag morgen. 
 
Afstemning: 
 
Dagsorden godkendt med diverse ændringer 
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Præsentation af kandidater til bestyrelsen. 
 
Der er indtil videre 5 opstillet til bestyrelsen. 
Anders Berner var på daværende tidspunkt, den eneste tilstedeværende af kandidaterne, da resten 
var travlt optaget andetsteds. 
 
Anders forklarede sin baggrund og tidligere erfaringer samt sine visioner. 
  
Maren Astrup motiverede for Marchen Gjertsen. 
 
Anders Berner motiverede for de resterende kandidater. 
 
Efter præsentationerne blev der fremført korte kommentarer til arbejdet i bestyrelsen. 
 
Præsentation af koordinatorer i DSF. 
 
Hver kandidat (i alt 3 kandidater) præsenterede sig selv med diverse baggrundserfaringer og 
visioner. 
 
Efter præsentationerne blev der fremført enkelte spørgsmål. 
 
 
Præsentation af indkomne forslag ved de respektive forslagsstillere og 
diskussion (kl. 20.55-22.25) 
 
Politikpapirerne præsenteres først, hvorefter ændringsforslagene præsenteres. Herefter er det muligt 
at stille spørgsmål og diskuterer. 
 
Første politikpapir vedrører sommerkurser. 
 
Politikpapiret er stillet af Studenterrådet ved Københavns Universitet og fremlagt af stiller derfra. 
 
 
Ændringsforslag 1 er stillet af KU og fremlagt af stiller derfra. 
Ændringsforslag 2 er stillet af AU (ikke KU som det fremgår af papirerne) og fremlagt af stiller 
derfra. 
Spørgsmål blev stillet til både ændringsforslag 1 og 2. Efterfølgende fik forslagsstillere lov at 
replicere. 
 
 
Politikpapir 2, vedrører merit og samarbejde mellem universiteterne. Forslaget er stillet af 
Studenterrådet ved KU. 
 
Ændringsforslag 1 er stillet af studenterrådet ved KU samt CBS Students og fremlagt af stiller. 
 
Ændringsforslag 2 er stillet af KU samt studenterrådet ved AU og fremlagt af stiller. 
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Ændringsforslag 3 er stillet af studenterrådet ved KU samt RUC og fremlagt af stiller. 
 
Spørgsmål blev stillet til linje 41-43 i papiret, hvor en udspecificering blev efterspurgt. 
Afsendelsesbonus blev også berørt. Det blev redegjort at meningen er, at gøre aktiviteterne mere 
fleksible ved merit. Der blev spurgt til finansieringen, hvor det i besvarelsen fremgik, at pengene 
skal afsættes som ekstra midler fra finansloven.  
 
Forslagsstillere samlede efterfølgende kort op. 
 
Politikpapir 3, vedrører kvalitetskampagne (”Kvalitet koster”) og er stillet af Studenterrådet 
ved AU. Papiret blev fremlagt af stiller fra AU. 
 
Ændringsforslag 1 er stillet af studenterrådet ved AU – fremlagt af stiller (vedrører sproglige 
rettelser). 
 
Ændringsforslag 2 er stillet af studenterrådet ved KU – fremlagt af stiller (vedrører sproglige 
rettelser for størstedelen af forslagets vedkommende). Blev fremlagt at opsplitning af forslag kunne 
blive aktuelt, hvis personer ønskede dette (ÆF til ÆF hvis man ønskede dette). 
 
Ændringsforslag 3 er stillet af politisk ledelse – fremlagt af stiller. 
 
Ændringsforslag 4 er stillet af politisk ledelse – fremlagt af stiller. 
 
Spørgsmål og kommentarer vedrørte formen af papiret, papirets indhold og hvorvidt man bevarer 
fokus i papiret samt spørgsmål til processen for papiret. Derudover blev der stillet spørgsmål 
angående konsekvenserne, hvis papiret stemmes ned og til taxametersystemet. Desuden spørgsmål 
til ÆF 3, hvorvidt det skaber større ulighed eller ej.  
 
Besvarelse fra forslagsstillere blev efterfølgende givet. Derefter fik spørgerne lov at kommenterer 
besvarelserne. 
 
Det blev bl.a. gengivet at uni-studerende er dyrere end gymnasieelever og pointeret at man kunne 
blive enige om en procentdel frem for et vist antal kr. per. uddannet elev (taxametersystemet). Blev 
påpeget, at man skal være påpasselig, således man ikke risikerer at der sker en kamp mellem 
studentergrupper internt ved udtalelser som berører andre (gymnasieelever overfor uni osv.), men 
samtidigt at man har holdt møder sammen med de berørte grupper, så man burde være dækket ind.  
 
Forslag til vedtægtsændringer 
 
Forslagene blev præsenteret af Johanne fra RUC, hvor det fremstår som en samlet pakke og skal 
senere stemmes igennem eller nedstemmes som samlet pakke. Der fremstår bl.a. en ny 
stemmefordeling.  
 
Ændringsforslag 1 stillet af KU – fremlagt af stiller. 
 
Desuden blev der fremlagt forskellige konsekvensrettelser som følge af forslaget. 
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Fejltastninger: I tabellen ved forslag 8, skal der står; lige med eller mindre end 11. 
 
 
Søndag skal forsamlingen tage stilling til omkring AAU kan stille ændringsforslag ved § 30 eller ej, 
da der er tvivl om hvorvidt AAUs ÆF til ÆF ligger inden for emnet eller ej. Kun mulighed for at 
lave ÆF til de ting som er indkommet indenfor 2 ugers fristen. 
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Referat af DSF Politikkonference d. 05.04.09 
 

Tidsplanen for dagens møder gennemgås af dirigent 

Behandling af indkomne forslag 

Bilag 1: Forslag til politikpapir om sommerkurser 

- Der er ikke indkommet ændringsforslag til ændringsforslagene hertil 

- Ingen ønsker ordet  

- Afstemning efter almindeligt flertal med mindst 3 MO’er tilstede for at forslaget kan vedtages 

Ændringsforslag 1 

 Stemmer Medlemsorganisationer 

For 96 9 

Imod 11 1 

Undlader 0 0 

 

Ændringsforslag 2 

 Stemmer Medlemsorganisationer 

For 96 9 

Imod 11 1 

Undlader 0 0 

 

Endeligt forslag 

 Stemmer Medlemsorganisationer 

For 107 10 

Imod 0 0 

Undlader 0 0 

 

Bilag 2: Forslag til politikpapir om merit og samarbejde imellem universiteter 

- Der er ikke indkommet ændringsforslag til ændringsforslag 1 og 2  

- Der er indkommet ændringsforslag til ændringsforslag 3 
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- Ingen ønsker ordet  

- Afstemning efter almindeligt flertal med mindst 3 MO’er tilstede for at forslaget kan vedtages 

 

Ændringsforslag 1 

 Stemmer Medlemsorganisationer 

For 107 10 

Imod 0 0 

Undlader 0 0 

 

Ændringsforslag 2 

 Stemmer Medlemsorganisationer 

For 107 10 

Imod 0 0 

Undlader 0 0 

 

Ændringsforslag til ændringsforslag 3 

 Stemmer Medlemsorganisationer 

For 107 10 

Imod 0 0 

Undlader 0 0 

 

Ændringsforslag 3 

 Stemmer Medlemsorganisationer 

For 107 10 

Imod 0 0 

Undlader 0 0 
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Endeligt forslag 

 Stemmer Medlemsorganisationer 

For 107 10 

Imod 0 0 

Undlader 0 0 

 

Bilag 3: Forslag til politikpapiret ”Kvalitet koster”  

- Der er ikke stillet ændringsforslag til ændringsforslag 1 og 3 

- Der er stillet ændringsforslag til ændringsforslag 2 og 4 

- Ingen ønsker ordet til ændringsforslag 1 

- Afstemning efter almindeligt flertal med mindst 3 MO’er tilstede for at forslaget kan vedtages 

Ændringsforslag 1 

 Stemmer Medlemsorganisationer 

For 107 10 

Imod 0 0 

Undlader 0 0 

 

- SR/KU - motivation: Forslaget stilles for at rette sproglige fejl og for at skærpe forslaget 

Ændringsforslag A til ændringsforslag 2 

 Stemmer Medlemsorganisationer 

For 96 9 

Imod 11 1 

Undlader 0 0 

 

- SR/RUC – motivation: Der er tale om forskelligartede forslag, så man skal  

       behandle de forskellige dele særskilt 
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Ændringsforslag B til ændringsforslag 2 

 Stemmer Medlemsorganisationer 

For 107 10 

Imod 0 0 

Undlader 0 0 

 

- Der stemmes nu om hvert punkt i ændringsforslag 2 

Ændringsforslag 2, punkt 1-5 og 7-9 

 Stemmer Medlemsorganisationer 

For 107 10 

Imod 0 0 

Undlader 0 0 

 

 

- SR/AU – motivation: AU ønsker at slette punktet, idet mange af initiativerne som aktivitetskrav 

og orlov rammer alle og derfor er et generelt problem for de studerende, og således ikke socialt 

skævvridende. Man skal ikke fokusere på en enkelt gruppe. 

Ændringsforslag 2, punkt 6 

 Stemmer Medlemsorganisationer 

For 55 4 

Imod 51 6 

Undlader 0 0 

 

Ændringsforslag C til ændringsforslag 2 bortfalder pga. punkt 6 

 

Ændringsforslag 3 

 Stemmer Medlemsorganisationer 

For 107 10 

Imod 0 0 

Undlader 0 0 
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- PL/DSF – motivation: Der går i princippet ud på forskningsmidler i stedet for grundbevillinger 

Ændringsforslag til ændringsforslag 4 

 Stemmer Medlemsorganisationer 

For 107 10 

Imod 0 0 

Undlader 0 0 

 

Ændringsforslag 4 

 Stemmer Medlemsorganisationer 

For 107 10 

Imod 0 0 

Undlader 0 0 

 

 

Endeligt forslag 

 Stemmer Medlemsorganisationer 

For 86 8 

Imod 0 0 

Undlader 21 2 

 

Motivationstaler for uglen 

Den politiske ledelse ved Maren opsummerer tiltag i løbet af konferencen 

- SR/KU, SS/SDU, PF/DTU, S’et/AAU og SR/RUC har forsøgt at vinde uglen 

 

Valg til bestyrelsen 

- Før politikkonferencen har følgende 4 kandidater meldt deres kandidatur 

o Anders Gredal Berner 

o Marchen Neel Gjertsen 

o Alexander Sokoler 

o Rune Møller Stahl 
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- Der er efterfølgende kommet opstillinger fra følgende tre personer (så der nu er 7 kandidater): 

o Signe Gammelgaard Kristensen 

o Kasper Ammitzbøll 

o Birthe Uldahl 

- De fire første kandidater har motiveret fredag, mens de resterende tre kandidater nu holder 

motivationstale for deres kandidatur:  

o Kasper Ammitzbøll:  

 Har fokus på at løse de økonomiske problemer, og vende underskuddet, ellers 

kan det gå ud over organisationen ved et reduceret aktivitetsniveau  

o Spørgsmål fra salen til Kasper Ammitzbøll: Hvordan kan det underskud vendes? 

 Kasper: Man kunne overveje ekstra midler, f.eks. igennem DUF, individuelt 

medlemskab eller eksterne midler og samarbejde med DIS fonden 

o Birthe Uldahl:  

 Kunne tænke sig at se mere til den mere organisatoriske del af DSF, har 

tidligere været aktiv i den politiske del, men er nu blevet mere aktiv i den 

organisatoriske del.  

 Der skal arbejde på at gøre de mindre MO’er mere synlige og få fokus på at 

universitets MO’erne er i mindre tal i DSF.  

 Samtidig er der mulighed for at skabe mere diversitet i DSF, da Birthe læser 

en professionsbachelor 

o Signe Gammelgaard Kristensen: Nicki Brøchner taler på vegne af Signe.  

 Signe har forstand på økonomi, organisation og struktur, gennem sit studie  

 Signe er organisator, får tingene til at ske og får skubbet på, masser af gå-på-

mod.  

 Hun har bestyrelseserfaring i forbindelse med økonomisk og organisatorisk 

ansvar fra SL-books. 

o Anders Berner: Håber på at få valgt en samlet bestyrelse og håber på at få styr på 

økonomien og få vendt underskuddet – eller få det ned på et fornuftigt niveau, så det 

kan køre forsvarligt.  

o Spørgsmål fra salen: Hvordan ser Anders mulighederne for at vende økonomien? 
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 DSF kommer ikke til at øge indtægterne, så det gælder om at fokusere på 

udgifterne, og få disse ned på et acceptabelt niveau.  

 Der skal slankes i organisationen 

 Vi kan begynde at samarbejde med MO’erne for at lave stordriftsfordele, 

f.eks. på indkøb og eks. forhandle aftaler på øl for alle fredagsbarer.  

 Der skal koordineres en samlet indsats fra de forskellige MO’er 

- Vedtægterne § 10 stk. 2. – tillidsafstemning omkring den enkelte kandidat 

o Der er 107 stemmer til stede. 

Anders Gredal Berner 107 stemmer 

Marchen Neel Gjertsen 107 stemmer 

Alexander Sokoler 107 stemmer 

Rune Møller Stahl 96 stemmer 

Kasper Ammitzbøll 107 stemmer 

Birte Uldahl 107 stemmer 

Signe Gammelgaard Kristensen 107 stemmer 

 

- Resultat af afstemning:  

o Alle 7 kandidater har opnået tillid  

- Anders glæder sig til det fremtidige samarbejde  

 

Uddeling af vandrepokal 

- Dommerpanelet vurderer MO’ernes indslag og afgiver stemme  

- 1 stemme på AAU, 2 stemmer på RUC  

- RUC vinder, Laura holder tale og ønsker tillykke 

- Takketale afholdes 

- Til næste politikkonference bliver RUC forsvarende mestre – husk at tage uglen med 

 

Hans Schmidt Nielsen har meldt afbud 

 

Tidsplanen opsummeres – generalforsamling er næste punkt 
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For referat af generalforsamlingen, se særskilt dokument  

 

Behandling af politikkonferencens resultater 

- Der er mulighed for opsamling og evaluering af hvordan det har fungeret 

- Politisk ledelse orienterer om, hvad der er kommet ud af politik konferencen 

o Nils: Workshops har især været positive oplevelser i forbindelse med idéudvikling, 

og få skabt et meningsfællesskab i DSF. Vi har en fælles udfordring i at udvikle 

vores handlingsfællesskab og folk er interesseret i at arbejde med handlinger. 

o Maren: Denne konference har været en velovervejet proces med formøder. Glæder 

sig over arbejdet på politikkonferencen. Vi har arbejdet meget i dybden og nu skal vi 

arbejde videre med ”Kvalitet Koster” kampagne. Det bliver også spændende at 

arbejde med sommerkursus papir og merit papir 

o Laura: Er glad for at kunne se en rød tråd i forløbet op til politikkonferencen. Håber 

at deltagerne har fået et indtryk af, at SU kampagnen er blevet evalueret og 

gennemtærsket, og der er redskaber til at gå videre med nye kampagner. 

Politikkonferencen har været et smukt billede på det gode fællesskab, som blot bliver 

bedre og bedre. Det er vigtigt at kommunikere med hinanden, bruge vores netværk 

og dele viden med hinanden.  

- Kommentarer fra politikkonferencens deltagere:  

o Kasper Ammitzbøll: Er ovenud positiv over konferencens resultater og går herfra 

lykkelig. Har opnået mål om at lave om på stemmefordelingen i DSF. Gode papirer, 

proces virker og vi skal blive ved med at bruge den. Godt at mindre MO’er som 

IHK, IHA og Musikkonservatoriet er med. Takker for en god konference. 

o Andreas Bacher: Det er 1. gang Andreas står på talerstolen til denne konference. 

Hæfter sig ved en god proces og udmærkede papirer. Men stiller spørgsmålet 

omkring, hvad et papir er, og hvad de skal indeholde – og hvordan vi skal arbejde 

videre med dem. Papirer kommer ofte på baggrund af en undren eller en utilfredshed 

på et område. Men på den måde kommer vi til at mangler noget, da de ikke er særlig 

overordnede. Vi skal tænke over hvilken slags papirer vi vil have, måske vi skal have 

både-og papirer og derved kunne vedtage to forskellige typer af papirer.  

o Anne Bie Hansen: Takker Andreas for indlægget og vil bakke op omkring de forrige 

indlæg, især Lauras. Takker Aalborg for god organisering på politikkonferencen. De 
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politiske diskussioner har også været gode. Vi finder nye udfordringer og skabe nye 

resultater vi kan bruge i det videre arbejde. Hver gang dukker der nye aspekter op og 

nye udfordringer. Det har været en god proces og givet gode erfaringer. Det sociale 

aspekt har fået et hak op, folk har haft det sjovt samme – det er vigtigt. Tak til 

politisk ledelse og MO’erne.  

o Torben Holm Lauritsen: Ny på politik konferencen, ved ikke om han har haft nogle 

forventninger men går herfra med et meget positivt indtryk af to grunde. 

- 1. Grundlæggende har vi hygget os og opbygget et socialt fællesskab – taget 

debatter på meget hensigtsmæssig måde.  

- 2. Vi har fået vedtaget et godt politisk grundlag for det videre arbejde. Der er 

et fælles fodslag for at blive stærkere og arbejde videre. 

o Jonas Caben Iversen: Det har været rigtig hyggeligt at have besøg, er glad for folk 

ikke opdagede kaos. Vi er kommet endnu mere styrket ud af konferencen, der er 

lavet alt for få rævekager, og ingen er uvenner når vi tager hjem. Det betyder at vi 

kan bruge konferencen til noget positivt, vi får arbejdet og skabt fællesskab – og det 

er meningen. Vi har fået fastlagt en fast proces op til konferencen, og med papirer i 

udvalgene bliver det langt mere gennemarbejdet. Det gør konferencen bedre, da det 

er det der diskuteres, så konferencerne kan bruges til noget.  

o Svend Dyrholm: Til tidligere konferencer har det været helt anderledes, det handlede 

ikke om at slappe af men om at køre spillet og få sine ting igennem. 

Politikkonferencen blev snarere en kampsport. Men nu er der sket ændringer i 

politikkonferencen og vi har lavet en rigtig god proces, så politikken kan diskuteres 

igennem og det bliver langt mere gennemarbejdet. Vi kan bruge politikkonferencen 

til at stå sammen omkring papirer og arbejde for det og forpligte hinanden jfr. 

handlingsfællesskab 

o Hanne: Har lagt mærke til at DSF for år tilbage var et sted hvor man sad og nørdede 

med § og politiske sager og forhandlede med ledelse og ministre, men det var en 

meget lille gruppe. Det kan være svært at forklare, hvad man laver som 

studenterpolitiker, men der er kommet flere til og SU og ”Kvalitet Koster” 

kampagnen viser at man kan inddrage mange flere studerende. Politik er blevet langt 

mere synligt og det er især vigtigt mht. individuelt medlemskab med disse processer. 
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o Christian Kryger: Tak til Aalborg og tak fordi vi har fået en anden politikkonference. 

Arbejdet har ændret sig fra en kamp imellem MO’erne om hvem der skulle have lov 

til at lave hvad til et fælles arbejde hvor vi står sammen. Nu er MO’erne er kommet 

tættere på hinanden 

o Toke Høiland-Jørgensen: Mange tak til Aalborg for en velorganiseret konference. 

Politikkonferencen har nogle værdier som f.eks. at kunne sætte ansigter på mange af 

de andre studenterpolitisk aktive. Vi kan bruge workshops til erfaringsudveksle og 

snakke med hinanden om hvordan de gør det andre steder. Tak for uglen. 

Punkt: Evt. 

- Intet 

 

Oplæg ved LL 

 

Afslutning på politikkonference ved politisk ledelse, Maren 

o Maren takker for alle de pæne ord, det er MO’ernes egen skyld at vi er kommet så langt og 

at vi får så meget ud af konferencen. Tak fordi I har været med til at samle Jer selv. Tak til 

Laura og Nils – godt med samme mål, DSF skal være langt mere synligt. Tak til 

sekretariatet og Aalborg samt dirigenter og referenter.  

o Dem som har lyst til at afholde næste politikkonference må gerne melde sig hurtigst muligt, 

eks. RUC som især har vist deres styrke og modtaget uglen. 

Afslutning ved dirigent 

- Dirigenterne takker for god ro og orden  

- Stor ros for det, og at det kunne gøres så hurtigt 

- Politikkonferencen 2009 Aalborg erklæres for lukket 
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Referat af DSF Generalforsamling jfr. vedtægterne §§ 6 og 25 
den 05.04.09 
 

Punkt 1: Valg af dirigent og referent 

- Mads Engholm og Anders Hvashøj er valgt til dirigent 

- Tina Sellberg Nielsen og Jeppe Mulvad Larsen er valgt som referenter 

- Lena Scotte og Claudia Scigliano er valgt som stemmetællere 

- Dirigenterne konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jfr. vedtægterne.  

- Dagsordenen er godkendt 

o Der er 9 medlemsorganisationer og 105 stemmer til stede 

 

Punkt 2: Vedtægtsændringer 

- Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af stemmerne samt 2/3 af MO’erne jfr. vedtægterne 

 

Ændringsforslag til ændringsforslag vedr. nyt stykke 6 i § 30 

 Stemmer Medlemsorganisationer 

For 105 9 

Imod 0 0 

Undlader 0 0 

 

Ændringsforslag 1 til ændringsforslag 1 

 Stemmer Medlemsorganisationer 

For 105 9 

Imod 0 0 

Undlader 0 0 

 

Ændringsforslag 2 ændringsforslag 1 

 Stemmer Medlemsorganisationer 

For 105 9 
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Imod 0 0 

Undlader 0 0 

 

Ændringsforslag 3 til ændringsforslag 1 

 Stemmer Medlemsorganisationer 

For 105 9 

Imod 0 0 

Undlader 0 0 

 

Ændringsforslag 8 til ændringsforslag 1 

 Stemmer Medlemsorganisationer 

For 105 9 

Imod 0 0 

Undlader 0 0 

 

Ændringsforslag til bilag 4 

 Stemmer Medlemsorganisationer 

For 105 9 

Imod 0 0 

Undlader 0 0 

 

Bilag 4 til vedtægtsændringer i DSF behandles som et samlet forslag 

Endeligt forslag 

 Stemmer Medlemsorganisationer 

For 105 9 

Imod 0 0 

Undlader 0 0 

 

- Der er enighed om at foretage konsekvensrettelser i vedtægterne  

3. Eventuelt  

- Ingen kommentarer. Generalforsamlingen betragtes som afholdt.  


