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Kommentarer til Nye vedtægter 
 
 
PROPA har et stort behov for at tilpasse vedtægterne til den fremtidige drift. 
Vi vil på Landsbestyrelsesmødet i april 2020 komme med et nyt forslag til vedtægtsændringer. 
Vedtægtsforslaget tager sit udgangspunkt i det på Landsmødet 2019 fremsatte forslag idet vi finder, 
at de kritikpunkter der fremkom på Landsmødet 2019 er imødekommet. 
Landsbestyrelsen besluttede derfor på sit første møde efter Landsmødet at afholde en workshop 
hvor bl.a. nogle af kritikkerne af vedtægtsforslaget på Landsmødet 2019 var deltagere. 
Workshoppen blev afviklet den 19. september og resultatet blev det forslag til vedtægter som skal 
behandles på Landsmødet 2020. 

De vigtigste punkter i vedtægtsændringerne 
De store ændringer fra forslaget 2019 er bl.a: 

• Landsmødet fastholdes til afholdelse i april måned 

• Regnskabet godkendes af Landsmødet  

• og at vi har fået indarbejdet et stort ønske om mulighederne for vedtægter og valg i 

lokalafdelingerne. 

Nogle ændringer er store og omfattende, andre er små og af mere kosmetisk karakter. 
 

Overordnet filosofi for vedtægterne 
Vedtægterne er den juridiske platform for at udvikle Landsforeningen. Derfor er det vigtigt, at 
vedtægterne er nutidige, forberedt på fremtiden og giver organisationen store muligheder for 
udvikling.  
Vedtægterne skal ikke i detaljer udstikke bestemmelser for alle tænkelige situationer. Men alene 
sætte de juridiske rammer for foreningen.                   
I tvivlstilfælde er det op til Landsmødet og Hovedbestyrelsen, at afgøre tvistigheder. 
 

Medlemmer 
Med dette vedtægtsforslag kan alle kan optages som medlemmer, hvis de har interesse for 
foreningens formål og alle kan vælges til bestyrelser i foreningen. Med øget fokus på pårørende er 
det vigtigt at de er ligeværdige medlemmer. 
 

Landsformanden vælges på Landsmødet 
Ved direkte valg af formand giver vi formandsposten en større vægt og betydning end tidligere og 
dermed større tillid blandt medlemmer og samarbejdspartnere. Af hensyn til interessekonflikter vil 
det ikke være muligt at bestride hvervet som Landsformand, samtidigt med at være formand for en 
Region.  
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Hovedbestyrelsen  
Landsbestyrelsen hedder fremover Hovedbestyrelsen. Det er mere i tråd med andre store 
foreninger.  
Hovedbestyrelsen vil bestå af 10 til 12 medlemmer, mod nu 10 medlemmer, bestående af 
Regionsformændene og 4 til 6 valgte på Landsmødet. 
Landsmødet skal hvert år tage stilling til antallet af Landsbestyrelsesvalgte medlemmer. 
 

Tydeliggørelse af, at foreningen er en helhed. 
De nye vedtægter tydeliggør foreningen som en helhed samtidig med, at regionerne og 
lokalafdelingerne bevarer deres lokale tilhørsforhold.  
Tidligere skulle Landsbestyrelsen udarbejde standardvedtægter for regionerne. Det er ændret ved, 
at bestemmelser for regionerne og lokalafdelingerne tydeligt er skrevet ind i vedtægterne for 
foreningen.  
 

Lokalafdelingernes forhold 
Det er vigtigt at bevare og konsolidere lokalafdelingerne som foreningens grundsten og bevare de 
demokratiske værdier. 
Vedtægterne giver nu muligheder for at indføre lokale vedtægter og valg af bestyrelser i lokalafde-
lingerne.    

 

Det med småt 
I de sidste tre paragraffer er det tydeliggjort hvordan vedtægterne ændres og hvordan foreningen 
opløses. 
De nye vedtægter træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på landsmødet.                                         
Dette er valgt for at opnå effekten hurtigst muligt. Herunder det direkte valg af Landsformand. 
Regionale og lokale vedtægter og bestemmelser bortfalder når disse vedtægter træder i kraft. 
 
Jeg håber, at i vil bakke op om vedtagelsen af vores forslag til vedtægtsændringer og glæder mig til 
vi mødes på Landsmødet 2020 
 
Tonny Clausen 
 Landsformand 
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