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Forretningsorden for afholdelse af Deltidslandsmøder og
valg af repræsentant til Primærbestyrelsen
Deltidsområdet er omorganiseret ved beslutning truffet i Primærbestyrelsen den 30.
september 2015, hvorved Danske Deltidslandmænd og det tilhørende udvalg blev
nedlagt. Deltidsområdet erstattes nu af en ny struktur med Deltidslandsmøder.

§ 1: Formål
Formålet med Deltidslandsmøderne er at drøfte initiativer af særlig relevans for deltidssegmentet i Landbrug & Fødevarers arbejde.
Fokusområdet for Deltidslandsmøderne er udvalgte forhold af både lands- og lokalpolitisk
interesse for deltidssegmentet, herunder aktuelle politiske emner, regelimplementering,
forretningsudvikling, foreningstilbud og aktiviteter målrettet deltidsmedlemmer.
Det er endvidere et formål med Deltidslandsmøderne, at mødedeltagerne agerer bindeled
mellem det lokalt forankrede foreningsarbejde på deltidsområdet samt det generelle
politiske arbejde i Landbrug & Fødevarer.

§ 2: Møder
2.1 Antallet af møder
Der afholdes to årlige Deltidslandsmøder. Møderne afholdes skiftevis øst og vest for
Storebælt. Primærformandskabet i Landbrug & Fødevarer leder møderne.
2.2 Deltidslandsmøde med valg
Hvert andet år afholdes Deltidslandsmøde med valg i årets første kvartal, jf. § 3.2.
2.3 Deltidslandsmøde
Deltidslandsmøder uden valg afholdes henholdsvis i årets første og tredje kvartal.
2.4 Deltagere
Deltagerkredsen i Deltidslandsmøderne er foreningernes deltidsansvarlige eller interesserede (op til 2 deltagere fra hver forening). Herudover kan Primærformandskabet
beslutte at invitere Primærbestyrelsen og gæster til at deltage i Deltidslandsmøderne.
2.5 Indkaldelse mv.
Indkaldelse til Deltidslandsmøderne skal ske med mindst 2 ugers varsel fra Sekretariatet i
Landbrug & Fødevarer. Dagsorden skal være udsendt 1 uge inden mødet. I særlige
tilfælde kan møde indkaldes med kortere varsel.
2.6 Mødeforberedelse
Til forberedelse af Deltidslandsmøderne kan Primærformandskabet inddrage én eller
flere fra hver region af de regionalt valgte deltidsrepræsentanter. Mødeafholdelse i den
forbindelse sker som udgangspunkt ved afholdelse af telefon- eller videomøder.
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§ 3: Valg af deltidsrepræsentant i Primærbestyrelsen.
3.1 Valg af deltidsrepræsentant i Primærbestyrelsen
På Deltidslandsmødet med valg, vælges en repræsentant til Landbrug & Fødevarers
Primærbestyrelse samt en suppleant herfor.
Deltidsrepræsentanten har sæde i Landbrug & Fødevarers Primærbestyrelse. Ved forfald
kan suppleanten deltage i et Primærbestyrelsesmøde eller ved længerevarende forfald i
flere Primærbestyrelsesmøder til udløb af valgperioden.
3.2 Valgperiode
Valgperioden er på 2 år og træder i kraft umiddelbart efter afstemningen. Første valg
afholdes i første kvartal af 2016, hvor valgperioden er reduceret til 1 år. Første valg med
fuld valgperiode på 2 år, afholdes i første kvartal af 2017.
3.3 Afstemninger
3.3.1 Stemmerrettigheder
Hver medlemsforening tildeles samme stemmerettigheder som antal delegerede
ved det sidst afholdte landsdelegeretmøde. Disse stemmerettigheder udøves på
vegne af medlemsforeningen samlet af den eller de to medlemmer, der deltager i
møderne, jf. § 2.4.
3.3.2 Stemmetællere
Sekretariatet i Landbrug & Fødevarer udvælger stemmetællere til brug for valg af
deltidsrepræsentanten og dennes suppleant i Primærbestyrelsen.
3.3.3 Absolut flertal
Beslutninger på deltidsområdet træffes ved absolut flertal (over halvdelen af de
afgivne, gyldige stemmer - blanke stemmer medregnes ikke).
3.3.4 Skriftlighed
Afstemningen er skriftlig.
3.3.5 Valgbarhed
Valgbar er medlemmer med indsigt i deltidsområdet, der deltager i
Deltidslandsmødet med valg.

4: Ad hoc udvalg
Primærformandskabet kan efter behov nedsætte ad hoc udvalg/arbejdsgrupper.

§ 5: Ændringer af forretningsorden
Landbrug & Fødevarers Primærbestyrelse kan ændre nærværende Forretningsorden ved
absolut flertal.
Vedtaget af Landbrug & Fødevarers Primærbestyrelse den 26.11. 2015.

