
Forslag fra FSB-foreningens bestyrelse til ændring af FSB-foreningens vedtægter, 

som sidst blev revideret på FSB-foreningens generalforsamling den 25. februar 

2017. 

Nyt forslag vedr. alle paragraffer: 

Alle tal angives blot ved arabertal og ikke både arabertal og bogstaver. 

Nuværende: 

§ 2 Formål 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i forhold til 

Udenrigsministeriet, til det af Udenrigsministeriet udpegede administrative 

selskab og til alle relevante nationale og internationale organisationer. 

Forslag: 

§ 2 Formål 

Stk. 1. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i forhold til 

Udenrigsministeriet, til det af Udenrigsministeriet udpegede administrative selskab 

og til alle relevante nationale og internationale organisationer. Foreningen er 

politisk neutral. 

Stk. 2. Foreningen kan endvidere afholde arrangementer om valgobservation, 

krisestyring og generelle udenrigspolitiske emner. 

Nuværende: 

§ 4 Generalforsamlingen  

Stk. 4. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen til den ordinære 

generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 10 kalenderdage 

dage før generalforsamlingen. Fristen på 10 dage gælder derfor også forslag til 

ændring af vedtægterne.  

 

 



Forslag: 

Stk. 4. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen til den ordinære 

generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 10 kalenderdage 

før generalforsamlingen. Fristen på 10 dage gælder også forslag til ændring af 

vedtægterne. 

Nuværende: 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes 

såfremt mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer anmoder bestyrelsen 

herom skriftligt. 

Forslag: 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, 

såfremt mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder 

bestyrelsen herom. 

Nuværende:     

§ 7 Bestyrelsen 

Stk. 2. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for en 2 (to) års periode, 

jf. Stk. 3. 

Stk. 3. 4 (fire) bestyrelsesmedlemmer og 1 (en) suppleant afgår på lige år og 3 (tre) 

bestyrelsesmedlemmer og 1 (en) suppleant afgår på ulige år. 

Forslag: 

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges på den årlige 

generalforsamling for en 2 års periode. 

Stk. 3 bortfalder. 

Stk. 4 - stk. 8 ændres til stk. 3 - stk. 7.   

 



 

Nuværende: 

Stk. 8. Ved afgang af bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden indtræder de 

valgte suppleanter i den rækkefølge, de er valgt. Såfremt flere end to  

bestyrelsesmedlemmer udtræder i valgperioden, er bestyrelsen selvsupplerende. 

Forslag: 

Stk. 8. Ved afgang af bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden indtræder de 

valgte suppleanter i den rækkefølge, de er valgt. Såfremt flere end 2 

bestyrelsesmedlemmer udtræder i valgperioden, fungerer bestyrelsen med et 

mindre antal medlemmer indtil generalforsamlingen. 

 

 

  

 


