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Kære alle
Forslag:
HB medlemmer valgt i storkredse.
§8 stk 7.
Hver storkreds vælger et HB medlem, som holder
minimum et møde med repræsentanter for
storkredsens afdelinger forud for hvert HB møde.
Valget af storkredsens HB medlem foretages af
afdelingernes valgte delegerede på et
storkredsmøde på det samme møde, hvor der
vælges repræsentant til Kandidatudvalget (jvf. §10
stk. 2)
§8 stk 7 ændre til §8 stk 8
§8 stk 8 ændres til §8 stk 9
§8 stk 9 ændres til §8 stk 10
osv.
Begrundelse:
På denne måde øges kontakten mellem afdeling og HB
betragteligt. I Danmarks Lærer Forening, som er en større
organisation end Enhedslisten, bruger man dette til stor
tilfredshed for kredsene / hos os afdelinger.
I dag kan man tegne abonnement på e-mail fra HB og
man kan bede ens HB kontakt besøge afdelingen en gang
om året, for ikke at overbebyrde HB medlemmerne, men
med vort forslag vil dialogen mellem afdelinge og HB blive
langt bedre end nu.
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Enhedslisten har nu en størrelse der gør, at man kan
forbedre arbejdet i landsorganisationen ved bedre at
inddrage afdelingerne.
På ovenstående måde vælges 10 af HBs 31 medlemmer.
Ved valget af de sidste 21 HB medlemmer på årsmødet,
kan man let sikre en kønsmæssig kvotering.
Hele landet vil geografisk bliver repræsenteret i HB, hvilket
ikke nødvendigvis sker ved den nuværende valgmetode.
Der er så mange medlemmer i de enkelte storkredse, så
man let kan sikre at det er kvalificerede folk der bliver
valgt.
I f.eks. Storkreds Syddanmark er der 11 afdelinger. Man
måtte gerne være færre afdelinger om et HB medlem for
at få en god dialog med HB repræsentanten, men dette
kan man justere på hen ad vejen.
Bornholm får på den måde en særstatus, men det lader vi
dem have.

Og ændring af antal.
§8 Stk. 2. Enhedslistens hovedbestyrelse består af
25 medlemmer valgt på årsmødet. Repræsentanter
fra afdelinger, der ikke er repræsenteret i
hovedbestyrelsen, får rejserefusion til
hovedbestyrelsesmøderne.:

ændre til:
§8 Stk. 2. Enhedslistens hovedbestyrelse består af
21 medlemmer valgt på årsmødet og 10 vælges i
storkredsene. Repræsentanter fra afdelinger, der
ikke er repræsenteret i hovedbestyrelsen, får
rejserefusion til hovedbestyrelsesmøderne.:

forslaget er stillet af:
…
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