
FORSLAG: Formændene for de af hovedbestyrelsen nedsatte politiske- og aktivitetsudvalg skal have 
taleret på det årlige repræsentantskabsmøde. 

Det foreslås at ændre § 23 fra: 

§ 23 Kompetence og sammensætning 

Repræsentantskabet har den højeste myndighed i alle forbundets anliggender. 

Stk. 2. Repræsentantskabet består foruden formanden af 375 medlemmer og er sammensat af: 

1) Hovedbestyrelsen, 
2) Kredsbestyrelserne 
3) Formændene for jægerforbundets aktivitetsudvalg. I det omfang, disse ikke er medlem(mer) af 
kredsbestyrelserne udtages disse før repræsentantskabets medlemmer fordeles mellem kredsene. 
(Repræsentanter efter § 23, stk. 2 nr. 1-3 er i disse vedtægter under ét betegnet som: det faste 
repræsentantskab) 
4) Repræsentanter (delegerede) fra hver kreds i forhold til kredsens andel af Jægerforbundets samlede 
medlemstal 
Stk. 3. Hvis det faste repræsentantskab i en kreds overstiger kredsens forholdsmæssige andel af 
repræsentanter, forøges kredsens andel og dermed det samlede repræsentantskab med det manglende 
antal repræsentanter. 

Stk. 4. I tilfælde af forfald kan de faste repræsentanter erstattes af deres valgte suppleanter, og de valgte 
repræsentanter af substitutter udpeget af Kredsbestyrelsen. 
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”Ændring af § 23 Kompetence og sammensætning” 

Stk. 2.     

3)  Formændene for jægerforbundets politiske- og aktivitetsudvalg. I det omfang, disse ikke er 
medlem(mer) af kredsbestyrelserne, udpeges disse til repræsentantskabet som ekstra tillæg til de 
bestemte 375 delegerede, dog kun med taleret på repræsentantskabet.    
(Repræsentanter efter § 23, stk. 2 nr. 1-3 er i disse vedtægter under ét betegnet som: det faste 
repræsentantskab) 
 

Stk. 5.    I tilfælde af forfald kan de faste repræsentanter erstattes af deres valgte suppleanter, og de valgte 
               repræsentanter af substitutter udpeget af kredsbestyrelsen 

 

Motivering: 

I dag er 4 af de 10 formænd for de politiske udvalg og aktivitetsudvalg ikke en del af det faste 
repræsentantskab og de har dermed ifølge nuværende vedtægter ikke mulighed for at få taleret på 
repræsentantskabsmødet. De kan inviteres som gæster, men gæster har ikke taleret. Formændene som er 
udpeget af HB, varetager i det daglige en vigtig arbejdsopgave både på politisk og på aktivitetsniveau. Det 
er derfor vigtigt at de kan være til stede og have taleret på repræsentantskabsmøde for at besvarer evt. 
spørgsmål inden for deres fagområde.  


