VEDTÆGTER FOR FRIE GRØNNE,
DANMARKS NYE VENSTREFLØJSPARTI
§ 1 Foreningens navn
Stk. 1 Foreningens og partiets navn er Frie Grønne, Danmarks Nye
Venstrefløjsparti (i det følgende kaldet foreningen).
Stk. 2 Foreningen er stiftet den 20. april 2020 på Blågårds Plads, 2200
Nørrebro, København af Niko Grünfeld, Sikandar Siddique og Uffe
Elbæk.
Stk. 3 Foreningen har hjemsted i Danmark, Københavns Kommune.
§ 2 Foreningens formål
Stk. 1 Foreningens formål er at udvikle livskvaliteten og livskraften i
naturen, i det enkelte menneske og i de fællesskaber, vi er en del af.
Foreningens overordnede og langsigtede mål er, at Danmark skal være
et bæredygtigt, mangfoldigt, retfærdigt og frit samfund til inspiration
for os selv og for hele verden. Foreningen er født med fem politiske
fokusområder:
1.
2.
3.
4.
5.

Naturen er hellig
Mangfoldighed er samfundets ilt
Kulturen og kunsten er samfundets sjæl
Civilsamfundet er demokratiets immunsystem
Fremtidens økonomi er grøn, feministisk og demokratisk.

Stk. 2 Foreningen vil arbejde for repræsentation i Folketinget,
kommunalbestyrelser, regionsråd samt EU-parlamentet og bred politisk
mobilisering blandt borgerne.
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§ 3 Medlemskab
Stk. 1 Man kan blive medlem af foreningen ved at tilslutte sig
foreningens formål, betale kontingent og ikke være medlem af noget
andet dansk politisk parti.
Stk. 2 Alle medlemmer, som har betalt kontingent og som ikke er i
restance, har møde- og taleret på landsmødet. Medlemmer har også
stemmeret på landsmødet, hvis de har været medlem i seks måneder
forud for landsmødet afholdelse.
Stk. 3 Stemmeafgivning sker ved personligt fremmøde på landsmødet,
medmindre Frie Grønne Råd beslutter noget andet.
Stk. 4 Medlemmer, der modarbejder foreningens formål og politiske
grundlag eller som handler til skade for foreningen, kan udelukkes med
omgående virkning.
Stk. 5 Et medlem kan ligeledes udelukkes, hvis vedkommende er i
restance eller går imod retningslinjer på en sådan måde, at det kan
skade tilliden til foreningen.
Stk. 6 Beslutning om udelukkelse træffes ved simpelt flertal i Frie
Grønne Råd og meddeles skriftligt og/eller mundtligt.
§ 4 Landsmøde
Stk. 1 Landsmødet er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2 Det ordinære landsmøde afholdes hvert år i april eller maj
måned.
§5
Stk. 1 Frie Grønne Råd indkalder til det ordinære landsmøde via
foreningens hjemmeside og senest seks uger før landsmødets
afholdelse. Indkomne forslag skal sendes eller mailes til Frie Grønne
Råd senest fire uger før landsmødet.
Stk. 2 Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
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1. Valg af dirigent.
2. Valg af referenter og stemmetællere.
3. Frie Grønne Råds årsberetning.
4. Revideret regnskab for det seneste afsluttede kalenderår.
5. Orientering om aktiviteter og budget for det igangværende
kalenderår.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af medlemsrepræsentanter til Frie Grønne Råd.
8. Valg af statsautoriseret revisor og interne revisorer.
9. Præsentation af spidskandidater og suppleanter.
10.Valg af politisk leder.
11 Tale ved politisk leder.
12. Politisk debat.
13. Eventuelt.
§6
Stk. 1 Frie Grønne Råd kan indkalde til ekstraordinært landsmøde,
såfremt dette kræves af: a) fire medlemmer af Frie Grønne Råd eller b)
1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Anmodningen skal
være skriftlig, motiveret, angive dagsorden og tilsendes eller mailes
Frie Grønne Råd.
Stk. 2 Indkaldelse til ekstraordinært landsmøde sker som minimum via
foreningens hjemmeside. Indkaldelsesvarslet til et ekstraordinært
landsmøde er mindst to uger og højst fire uger.
Stk. 3 Bestemmelserne om møde-, tale- og stemmeret på det ordinære
landsmøde jævnfør § 3 er også̊ gældende for et ekstraordinært
landsmøde.
§7
Stk. 1 Beslutninger på landsmødet bringes på foreningens hjemmeside
ved førstkommende lejlighed.
Stk. 2 Det fuldstændige referat fra landsmødet offentliggøres senest
seks uger efter landsmødets afholdelse via foreningens hjemmeside.
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§ 8 Frie Grønne Råd
Stk. 1 Frie Grønne Råd består af i alt syv stemmeberettigede
medlemmer samt en observatør uden stemmeret. Fire folkevalgte, to
medlemsrepræsentanter fra foreningen samt en
medarbejderrepræsentant. Et medlem fra Tænketanken Frie Grønne
har observatørstatus og dermed ikke stemmeret.
Stk. 2 Frie Grønne Råd er den øverste organisatoriske myndighed
mellem landsmøderne.
Stk. 3 Frie Grønne Råd har det organisatoriske hovedansvar for at
drive foreningen mellem landsmøderne, herunder medlemspleje,
administration, valg af kandidater, det organisatoriske ansvar for
Folketingsvalg, Kommunalvalg, Regionsrådsvalg, EU-valg samt økonomi
og vedtægter.
§ 9 Forretningsudvalg
Stk. 1 Frie Grønne Råd nedsætter et forretningsudvalg, som består af
politisk leder og gruppeforperson fra folketingsgruppen samt rådsleder.
Stk. 2 Forretningsudvalget er den øverste myndighed mellem
rådsmøderne og fastsætter sin egen forretningsorden.
§ 10
Stk. 1 Frie Grønne Råd ledes af en rådsleder og vælger en rådsleder af
sin midte. Frie Grønne Råd konstituerer derudover sig selv.
Stk. 2 Rådsleder vælges for en 1-årig periode, som følger kalenderåret,
og vælges ved almindeligt flertal. Valg af rådsleder skal ske på det
første rådsmøde i et kalenderår og i mødeindkaldelsen skal det være
sat på dagsorden.
Stk. 3 Frie Grønne Råd mødes mindst fire gange årligt. Rådsleder eller
fire medlemmer kan indkalde til ekstraordinært møde med mindst to
dages varsel. I mødeindkaldelsen skal der angives en dagsorden og
motivation herfor.
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Stk. 4 Frie Grønne Råd træffer generelt beslutninger ved almindeligt
flertal. Frie Grønne Råd er beslutningsdygtige, når mindst fire
rådsmedlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er Rådslederens
stemme afgørende. Rådsleder kan honoreres for sit arbejde i Frie
Grønnes Råd.
§11
Stk. 1 Folketingsgruppen vælger, uanset folketingsgruppens størrelse,
fire medlemmer fra folketingsgruppen til Frie Grønne Råd.
Folketingsmedlemmerne er valgt for et år af gangen og valgperioden
følger kalenderåret.
Stk. 2 Politisk leder skal være medlem af Frie Grønnes Råd og en af de
i alt fire folketingsmedlemmer.
Stk. 3 Er der ingen eller for få folkevalgte medlemmer i Folketinget,
suppleres der med andre folkevalgte eller medlemmer af foreningen til
Frie Grønne Råd på et landsmøde.
Stk. 4 Medarbejderrepræsentanten samt suppleant vælges af
medarbejderne og er valgt for et år ad gangen. Valgperioden følger
kalenderåret.
Stk. 5 Medlemmerne af Tænketanken har mulighed for at vælge en
repræsentant til Frie Grønne Råd. Repræsentanten har
observatørstatus, taleret, men ikke stemmeret.
Stk. 6 Foreningens to medlemsrepræsentanter samt to suppleanter
vælges på det årlige landsmøde og vælges for henholdsvis en 1-årig og
2-årig periode. Frie Grønne Råd har mulighed for at opstille kriterier
som fx alder, etnicitet, køn, geografi, kompetencer i forbindelse med
valget.
§ 12 Valg af folketingskandidater
Stk. 1 Frie Grønne Råd har det fulde og endelige ansvar for opstilling af
kandidater til Folketingsvalg, Kommunalvalg, Regionsrådsvalg samt EUvalg.
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Stk. 2 Folketingskandidater skal være medlemmer af foreningen i
mindst seks måneder for valgbarhed. Forud for hvert ordinært
landsmøde afholdes en urafstemning om valg af spidskandidater til
Folketinget. Medlemmer, som ønsker at opstille som
spidskandidater, tilmelder sig urafstemningen. Urafstemningen
omhandler spidskandidater i alle valgkredse samt et antal
suppleantpladser fastlagt af Frie Grønne Råd.
Stk. 3 Resultatet af urafstemningen blandt medlemmerne er vejledende
for den endelig sammensætning af kandidater.
Stk. 4 Frie Grønne Råd udarbejder endelig kandidatliste. I
udarbejdelsen sigtes efter en helhedsvurdering og bred
sammensætning fx etnicitet, køn, geografisk spredning,
uddannelsesmæssig baggrund, politisk erfaring og medlemmernes
opbakning til den enkelte kandidat. Opstillingsformen er partilistemodellen.
Stk. 5 I tilfælde af at en spidskandidat ikke kan eller vil opstille samt
i tilfælde af eksklusion kan Frie Grønne Råd vælge en ny kandidat
frem til næste urafstemning.
Stk. 6 Valg af øvrige folketingskandidater vælges lokalt i de officielle
valgkredse. Opstillingsmøder skal være gennemført senest 1.
september. Det er medlem- og partikontoret som skal sikre, at
opstillingsmøderne i valgkredsene gennemføres.
Stk. 7 Resultatet af opstillingsmøderne blandt medlemmerne i
valgkredsene, er vejledende for den endelig sammensætning og
prioritering af kandidater i valgkredsen.
Stk. 8 Frie Grønne Råd udarbejder endelig prioriteret kandidatliste for
valgkredsene. I udarbejdelsen sigtes efter en helhedsvurdering og bred
sammensætning fx etnicitet, køn, geografisk spredning,
uddannelsesmæssig baggrund, politisk erfaring og medlemmernes
opbakning til den enkelte kandidat. Opstillingsformen er partilistemodellen.
Stk. 9 Frie Grønne Råd godkender Folketingskandidaterne og kan i
fornødent fald træffe de nødvendige beslutninger.

6

Stk. 10 Til det første folketingsvalg i foreningens historie, senest i
2023, udpeger Frie Grønne Råd spidskandidaterne, øvrige kandidater
og suppleanter. Denne bestemmelse udgår, når folketingsvalget,
senest i 2023 er gennemført.
Stk. 11 Foreningens folkevalgte Sikandar Siddique, Niko Grünfeld,
Susanne Zimmer og Uffe Elbæk er medlemmer af Frie Grønne Råd
frem til det førstkommende folketingsvalg. Denne bestemmelse udgår,
når folketingsvalget senest i 2023 er gennemført.
§ 13 Folketingsgruppen
Stk. 1 Foreningens folketingsmedlemmer er valgt på foreningens
politiske grundlag.
Stk. 2 Politisk leder skal være medlem af Folketinget og vælges på
landsmødet af medlemmerne. Som medlem af Folketinget og
foreningen, er man valgbar til posten som politisk leder.
Stk. 3 Den politiske leder har det overordnede politiske og strategiske
ansvar for Folketingsvalg, Kommunalvalg, Regionsrådsvalg, EU-valg
samt politiske udspil, politiske forhandlinger, politiske kampagner,
politisk kommunikation o. lign.
Stk. 4 Folketingsgruppen konstituerer derudover sig selv.
§ 14 Medlem og partikontor
Stk. 1 Til at understøtte foreningens opgaver og administrative
forpligtelser, herunder landsmøde, medlemspleje, økonomistyring,
valgprocesser o. lign., kan der oprettes et medlem- og partikontor.
Kontoret ledes af en partisekretær.
Stk. 2 Frie Grønne Råd ansætter og afskediger partisekretæren.
Partisekretæren virker under og refererer til den politiske leder.
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§ 15 Frie Grønnes Tænketank
Stk. 1 Frie Grønnes Tænketank er sat i verden som et internt politisk
rådgivende og vejledende organ for foreningens folkevalgte politikere.
Tænketanken består af personer og/eller organisationer som vil
bidrage med relevant faglighed, rådgivning og netværk inden for de
politiske kerneområder.
Stk. 2 Medlemmer af Tænketanken udpeges af Frie Grønne Råd.
Tænketanken mødes mindst en gang årligt og arbejdet rammesættes af
Frie Grønne Råd.
Stk. 3 Tænketanken består af op til 50 personer eller organisationer
samt folkevalgte politikere, og eventuelle gæster.
§ 16 Regnskab
Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres
dels af en ekstern statsautoriseret revisor, dels af interne revisorer.
Stk. 2 Landsmødet vælger to interne revisorer. De interne revisorer
kommenterer årsregnskabet til Frie Grønne Råd, inden årsberetningen
på landsmødet. De aflægger desuden en kort skriftlig beretning til
landsmødet angående regnskab og foreningens økonomi.
§ 17 Kontingent
Stk. 1 Foreningens medlemmer betaler kontingent, som fastsættes af
Frie Grønne Råd.
§ 18 Tegningsregler
Stk. 1 Foreningen tegnes af Rådsleder og forpligtes ved underskrift af
Rådsleder. Rådsleder kan dog meddele prokura.
§ 19 Vedtægtsændringer
Stk. 1 Forslag til ændringer af foreningens vedtægter kan fremsættes
af Frie Grønne Råd eller af mindst 10 % af de stemmeberettigede
medlemmer. De 10% af medlemmerne skal sende ændringsforslag til
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Frie Grønne Råd med motivation jf. bestemmelse om fremsendelse af
forslag.
Stk. 2 Vedtægtsændringen på landsmødet skal ske med 2/3 flertal
blandt de afgivne stemmer, herunder blanke stemmer.
Stk. 3 Beslutning om opløsning af foreningen er kun gyldig, når forslag
herom er vedtaget på et ordinært landsmøde og stadfæstet på det
først efterfølgende landsmøde; i begge tilfælde med simpelt flertal
blandt de afgivne stemmer, herunder blanke. I tilfælde af opløsning skal
foreningens formue tilfalde en interesseorganisation, der understøtter
foreningens politiske fokusområder.
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