
Baggrundsinformation til FAF´s medlemmer vedr. medlemsforslag.  

På generalforsamlingen den 24.11.2022 blev der fremsat nedenstående 5 medlemsforslag, hvor forslag 2) 

blev præciseret af Kenneth Sand på bestyrelsesmødet den 6.12.22. Medlemsforslagene er efterfølgende 

behandlet af FAF´s bestyrelse og FAF´s repræsentantskab. 

Repræsentantskabet anbefaling er, at medlemmerne stemmer nej til alle 5 forslag. Repræsentantskabet 

valgte kun at komme med en bemærkning om deres begrundelse til medlemsforslag 5. 

Forslagene er følgende: 

1) Michael Tøt Kromand: Mit medlemsforslag går ud på at vi skal have en større bestyrelse, grunde er 
bl.a. samtale med en bestyrelse formand i et halv stort dansk firma, alt hans råd var, når vi nu var 
gået fra en bestyrelse på 9 med 1 formand, til en bestyrelse på 9 med 3 forpersoner, at man nok 
skulle gøre bestyrelse min. Dobbelt så stor for at have en fornuftig rollefordeling, da det kan blive 
skævvridet. 

 
Michael Tøt Kromand foreslag på FAF´s generalforsamling: At udvide bestyrelsen fra 9 til 15 medlemmer. 
 
 

2) Kenneth Sand: Vedr. FAF´s vedtæger §12, stk. 6:"Bestyrelsen tiltræder pr. 1. januar, og holder sit 
konstituerende møde senest den 15. januar. Bestyrelsen vælger af sin midte et forpersonskab 
bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer." 

 Foreslaget er specificeret på bestyrelsesmøde den 6.12.23 til: 
"Bestyrelsen tiltræder pr. 1. januar, og holder sit konstituerende møde senest den 15. januar. Bestyrelsen 
vælger af sin midte et forpersonskab, af 3 ligestillede bestyrelsesmedlemmer eller i et forpersonskab med en 
forperson og 2 næstforpersoner.  Baggrund for forslaget: 

Der har endnu ikke vist sig en tydelig fordel ved det delte forpersonskab, så det bør være op til de 
forskellige bestyrelser frit at vælge, og forpersonskabet skal være delt eller ej. Det vil også være lidt af et 
pres at lægge på kommende bestyrelser, at forpersonskabet skal være delt mellem 3 personer, så 
formuleringen bør blødes op.  

3) Michael Tøt Kromand: Ændring af opstillingen af kandidater til bestyrelsen, grip og lys gruppen 
deles op, så det ikke er 1 faggruppe.  

Motivationen for forslaget er, at gripgruppen gerne vil kunne vælge 2 repræsentanter til bestyrelsen. 

4) Kenneth Sand: ALLE bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til ALLE bestyrelsesmøde- og 
generalforsamlingsreferater - nye som gamle. Sekretariatet skal efterkomme ønsker om den 
pågældende indsigt i referater og bilag senest 14 dage efter ønsket er fremsendt skriftligt til 
sekretariatet. Vedtages forslaget skal det indføres i vedtægterne. 

 

Baggrunden for forslaget skal findes i "Forretningsorden for FAFs Bestyrelse": 

 



 

5) Kenneth Sand:  ALLE bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til kontoudtog og økonomiske bilag, 
hvis de ønsker det. Sekretariatet skal efterkomme ønsker om den pågældende indsigt i referater og 
bilag senest 14 dage efter ønsket er fremsendt skriftligt til sekretariatet. Vedtages forslaget skal det 
indføres i vedtægterne. 

 

Baggrunden for forslaget skal findes i "Forretningsorden for FAFs Bestyrelse": 

Der er åbenhed og gennemskuelighed i foreningens økonomiske forvaltning og i regnskabsaflæggelsen, 
herunder er ansvaret herfor forankret i bestyrelsen, og budgetter og regnskaber er offentligt tilgængelige.  

For nuværende er det kun muligt for forpersonskabet, at få indsigt i bilag og/eller kontoudtog fra 
indeværende og tidligere regnskabsår, og det gør det umuligt for den samlede bestyrelse at efterleve 
forpligtelsen, der er formuleret i "Forretningsorden for FAFs Bestyrelse". 

Repræsentantskabet udtaler: At det ikke er bestyrelsesmedlemmers opgave at gennemgå 

regnskabsmæssige oplysninger såsom bilag. 
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