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Forslag til Kongres 2018 

 
 
Nr. 1.26 Alle afstemninger under denne og fremtidige 

kongresser skal være elektroniske 
 
Forslagsstiller:  Ina Kristensen, Christina Rosenberg, Gitte Solgård Larsen, Janne 

Horsted Grevsen, Birthe Overgaard Hansen, Camilla Rosager Weber, 
Mette Kästner Jacobsen, Andreas Lund Andersen, Carina Schmidt 
Moos og Sille Olesen, Kreds Syddanmark 

 
Indstilling:  Muligheden for frie afstemninger løses bedst, med elektronisk 

afstemning. Ved kongressen i 2016 foregik alle afstemninger elektronisk, 
hvilket gjorde at man kendte præcis hvor mange stemte for og imod de 
enkelte forslag. Det gav mulighed for den enkelte at stemme efter sin 
egen overbevisning, og ikke underlagt det indirekte gruppe pres der er i 
alle kan se hvad, der stemmes. Derfor foreslås at det skrives ind i § 23, 
stk. 9, pkt. 2 og 4. 

 
 
Motivation: 
Det er rimeligt, at væsentlige beslutninger kan træffes efter den enkeltes overbevisning og 
ikke underlægges indirekte gruppepres ved at alle kan se, hvad andre gør i 
afstemningsøjeblikket. 
 
Vi, der sad i kongressen i sidste periode, oplevede selv, at der kom overraskende resultater, 
som jeg ikke er sikker på, ville være kommet frem med håndsoprækning.  
Selv om det ser flot ud i salen, at vi vifter med vores stemmekort, så oplever jeg at fordelen 
ved private afstemninger er større. 
    
Det kræver personalemæssige ressourcer under kongressen, da de skal sætte afstemningen 
i gang. 
 
Hovedbestyrelsens bemærkninger: 
Det er usædvanligt – og i praksis ikke muligt – at et forslag, der er sat til afstemning, 
tillægges virkning straks, såfremt det vedtages på kongressen, dvs. med virkning for 
kongressens fortsatte afvikling, herunder afvikling af valghandlinger. Et forslag, der vedtages 
på en kongres, får sædvanligvis virkning fremadrettet, dvs. fra kongressens afslutning, især 
hvis der er tale om forslag, der indebærer ændring af lovene. 
 
Vedtagelse af dette forslag vil indebære ændringer af lovenes § 23, stk. 8, pkt. 3-5. Det 
følger heraf, at afstemninger primært gennemføres ved håndsoprækning. 
 



 
 

Maj 2018 

Nuværende bestemmelse 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. 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. 

§ 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 1.25 Elektronisk afstemning.  
 
 


