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Ændringsforslagstitel

Man kan ikke både varetage DSR's interesser som fuldtidsfrikøbt og samtidig
være valgt til et hverv i partipolitisk sammenhæng

Ændringsforslag

Tilføjelse i DSR´s love §17 stk. 6 og §29 stk.7

Frikøbte formænd og næstformænd kan ikke samtidig bestride et hverv som
medlem af byråd/borgerrepræsentation, regionsråd eller Folketinget, da DSR
er partipolitisk uafhængig. Hvis ikke den pågældende politiker fratræder
hvervet ved DSR vil dette resultere i Hovedbestyrelsen bemyndiges til
ekskludering af den pågældende fra hvervet i DSR og nyvalg vil finde sted jf.
DSR´s love. Medlemmet vil forsat kunne være ordinært medlem.

Præcisering af forslag:
Som fuldtidsfrikøbt politiker (formand, næstformand, kredsformand eller
kredsnæstformand) er det ikke muligt at bestride et hverv som medlem af
byråd/borgerrepræsentation, Regionsråd eller folketing, idet DSR er
partipolitisk uafhængig og en interessekonflikt vil kunne opstå. Det står
medlemmet frit for at varetage sit borgerlige ombud, men det vil være i strid
med vedtægterne i DSR.
Dobbeltrepræsentation i begge hverv vil resultere i at Hovedbestyrelsen
bemyndiges til at afmelde tillidshvervet i DSR for denne fuldtidsfrikøbte
politiker i DSR og nyvalg vil finde sted i den respektive kreds. Medlemmet kan
forsat være ordinært medlem af DSR.

Motivering:
Som fuldtidsfrikøbt af DSR er det ikke samtidig muligt at bestride et hverv for
et politisk parti, idet DSR er partipolitisk uafhængigt. I forbindelse med
indførsel af forslaget for medlemmer, som bliver berørt af forslaget i
indeværende kongresperiode: Ændringen er gældende for nyvalg.
Medlemmer, som pt. er valgt både i DSR og til partipolitisk repræsentation,
skal således i forbindelse med nyvalg aftræde en af tillidsposterne. Nyvalg
kan både være i DSR eller valg i forbindelse med partipolitisk post.
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