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Elektronisk afstemning

Forslagsstiller:

Kredsbestyrelsen, Kreds Hovedstaden

Indstilling:

Der indstilles til kongressen, at fremtidige afstemninger skal foregå
elektronisk.

Motivation:
Elektronisk afstemning vil sikre hurtig, korrekt registreret stemmeafgivelse. Man undgår
derved også tidsspild ved bl.a. navneopråb ved alle kongresdelegerede, og vi bruger derved
ikke unødvendig lang tid på at vedtage forslag til fordel for vores medlemmer.
Vi vil desuden ved elektronisk afstemning imødekomme evt. forestillinger om påvirkning af
stemmeafgivelse fra øvrige kongresdelegerede, som kan forekomme ved håndsoprækning.
Hvis der ønskes synliggjort hvilke personer, der har stemt forslag ned eller igennem, kan
denne information trækkes via vores stemmebokse, der er tjekket ind ved medlems-nummer
og navn.
Hovedbestyrelsens bemærkninger:
Vedtagelse af dette forslag vil indebære ændringer af lovenes § 23, stk. 8, pkt. 3-5. Det
følger heraf, at afstemninger primært gennemføres ved håndsoprækning.
Nuværende bestemmelse
§ 23. […]
Stk. 8. Kongressen er beslutningsdygtig,
når mindst 2/3 af medlemmerne er til
stede. Afgørelser på kongressen træffes
ved simpel stemmeflerhed, medmindre
andet særligt er bestemt i nærværende
love. Afstemning skal ske skriftligt, når
mindst 10 kongresmedlemmer skriftligt
forlanger det. Afstemning skal ske ved
navneopråb, når mindst 10
kongresmedlemmer skriftligt forlanger det.
Denne afstemningsform går forud for
øvrige afstemningsformer, medmindre der
er tale om personvalg.
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Forslag til ændringer
§ 23. […]
Stk. 8. Kongressen er beslutningsdygtig,
når mindst 2/3 af medlemmerne er til
stede. Afgørelser på kongressen træffes
ved simpel stemmeflerhed, medmindre
andet særligt er bestemt i nærværende
love. Alle valghandlinger gennemføres
ved elektronisk afstemning.

Emnet blev behandlet på HB-mødet den 7. marts 2018 (2/2018) under punkt 4.1.3 vedr.
Kongres 2018. Af referatet fremgår det, at hovedbestyrelsen besluttede følgende:
- ”Udgangspunktet for afstemninger i DSR er håndsoprækning, hvor elektroniske
afstemninger derimod er at sidestille med skriftlige afstemninger. Dog kan
elektroniske afstemninger - da det er en hurtig og nøjagtig måde at se
stemmefordelingen på - anvendes, hvis håndsoprækning ikke umiddelbart viser en
klar stemmeforskel.”
Dette kongresforslag skal også ses ift. kongresforslaget 1.26 Alle afstemninger under denne
og fremtidige kongresser skal være elektroniske.
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