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RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER 

Navn og formål 
 
§ 1. Partiets navn er Retsforbundet. 
 
§ 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen 
træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 
 
§ 3. Partiets formål er at søge retsstaten gennemført i 
overensstemmelse med Retsforbundets idéprogram. 
 
§ 4. Idéprogrammet skal foreligge offentligt, og år og dato for dets 
udfærdigelse skal være angivet. 

Medlemskab og medlemsret 
 
§ 5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende 
anerkender Retsforbundets idéprogram. 
 
§ 6. Landsledelsen har ansvar for, at der føres medlemsregister. Medlemsregistret må kun benyttes af 
Retsforbundet eller efter indhentet tilladelse fra landsledelsen. Personoplysninger slettes, når deres 
aktive brugsperiode er afsluttet. 
 
§ 7. Medlemmer kan ikke forpligtes udover det fastsatte kontingent. 
 
§ 8. Ethvert medlem, der har betalt sit kontingent og rettidigt har tilmeldt sig landsmødet, har tale- og 
stemmeret på dette. 
 
§ 9. Landsledelsen kan suspendere et medlem, dersom det i ord eller handling modvirker Retsforbundets 
formål eller virksomhed. Suspensionen skal begrundes og inden otte dage meddeles den pågældende i et 
anbefalet brev. Medlemmet kan dog inden 30 dage herefter indanke spørgsmålet for landsmødet til 
endelig afgørelse. Indankes spørgsmålet ikke for landsmødet inden 30 dage efter suspensionen er 
meddelt medlemmet, betragtes vedkommende som udelukket fra Retsforbundet. Eventuel anke af 
suspensionen har ikke opsættende virkning. 
 
§ 10. Suspenderede medlemmer kan genoptages med godkendelse af landsmødet. 

Økonomi 
 
§ 11. Regnskabsåret er fra 1. juli til 30. juni. 
 
§ 12. På det ordinære landsmøde fremlægges det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet skal 
gøre rede for alle udgifter og indtægter - uanset hvorfra midlerne kommer. Samtidigt fremlægges 
regnskabsoversigt for det nye år frem til landsmødet. 
 
§ 13. Landskontingentet fastsættes af landsmødet for et kalenderår. Regions- og lokalkredse meddeler 
inden 1. september deres kontingents størrelse for det efterfølgende kalenderår. Landssekretariatet 
opkræver det samlede beløb ad en eller to gange og afregner snarest muligt efter indbetalingen med de 
lokale kredse og regionskredse. Regions- og lokalkredse kan meddele landssekretariatet, at de ønsker 
selv at opkræve kontingenterne og afregne landskontingentet inden 1. april og 1. september. Nye 
medlemmer betaler kontingent i forhold til medlemsperioden. 
 
§ 14. Landsledelsen har ansvaret for at overholde det for regnskabsåret vedtagne budget, men kan 
bevilge flere midler ved enstemmighed, hvis der er bevilget dækning herfor. Landsledelsen skal 
gennemføre budgetopfølgning på hvert ledelsesmøde. Landsledelsen skal inden 30. juni beslutte et 
midlertidigt udgiftsbudget gældende fra 1. juli frem til landsmødet. Frivillige bidrag, modtaget til et 
bestemt formål, kan kun anvendes i overensstemmelse hermed og efter indstilling fra 
organisationsudvalget. 
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§ 15. Partiet tegnes i forening af én af udvalgsformændene for henholdsvis politisk eller organisatorisk 
udvalg, samt mindst et yderligere medlem af landsledelsen. 
 
§ 16. Forslag til budget, med angivelse af alle det kommende års udgifter og indtægter, udarbejdes af 
organisationsudvalget og godkendes af landsledelsen, før det forelægges på landsmødet af 
organisationsudvalget. 
 
Landsmødet 
 
§ 17. Landsmødet er Retsforbundets højeste myndighed. 
 
§ 18. Landsmødet afholdes hvert år en lørdag og/eller en søndag i august, september eller oktober, 
samt når landsledelsen beslutter det, eller mindst 20 medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom til 
landsledelsen, ledsaget af motiveret dagsorden. Det ordinære landsmøde kan strække sig over en eller to 
dage. Landsledelsen indkalder landsmødet med mindst fem ugers varsel ved udsendelse til alle 
medlemmer med angivelse af foreløbig dagsorden. Endelig dagsorden udsendes til alle medlemmer 
senest to uger før landsmødet sammen med budget, revideret regnskab, beretning og alle forslag, der 
skal til afstemning. Se dog § 45 og 47 om ændringsforslag til vedtægter og idéprogram. Kun 
medlemmer, hvis tilmelding er landssekretariatet i hænde senest tirsdagen før landsmødet, har tale- og 
stemmeret på dette. Medlemmer af Retsforbundets Ungdom har taleret på landsmødet efter samme 
retningslinjer som medlemmer af Retsforbundet. Landssekretariatet udarbejder en deltagerliste. 
 
§ 19. Det ordinære landsmødes dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

• Valg af dirigenter 
• Valg af afstemningsudvalg og referenter 
• Landsledelsens beretning 
• Eventuelle ændringer af arbejdsprogrammet 
• Eventuelle beretninger fra folketingsgruppe, ministergruppe og Europaparlamentsgruppe 
• Beretninger om medlemsblade 
• Beretning fra Retsforbundets Ungdom 
• Beretning fra fonde 
• Regnskab 
• Regnskabsoversigt for indeværende år frem til landsmødet 
• Fremtidig politik 
• Indkomne forslag 
• Budget for regnskabsåret samt fastsættelse af landskontingent 
• Valg af landsledelse 
• Valg af ekstern (registreret) revisor efter indstilling fra ledelsen 
• Valg af intern revisor samt suppleant 
• Valg af medlemsbladsredaktør efter indstilling fra ledelsen 
• Eventuelt 

 
§ 20. Landsledelsens beretninger, regnskaber samt fremtidig politik behandles før valg af ny landsledelse. 
 
§ 21. Forslag til dagsordenens punkt "Indkomne forslag” skal være landssekretariatet i hænde senest fire 
uger før landsmødet og skal udsendes til alle medlemmer senest to uger før landsmødet. 
 
§ 22. Forslag til valgene på landsmødet kan i forvejen indsendes til landssekretariatet. Før eventuelle 
kandidater bringes i forslag, skal der foreligge tilsagn fra pågældende. 
 
§ 23. Landsmødet kan bestemme, at punkter på dagsordenen behandles for lukkede døre. 
 
§ 24. Valg af landsledelse foregår efter den Andræ-Hare`ske forholdstalsmetode. Valg af dirigenter, 
referenter, afstemningsudvalg samt vejledende afstemninger foregår ved simpelt flertal. Samlet 
afstemning om flere forslag foregår efter kvalitetsmetoden. Ændringsforslag må ikke have karakter af nyt 
forslag. Evt. stridsspørgsmål derom afgøres af dirigenterne. 
 



 

§ 25. Hvis mindst fem landsmødedeltagere forlanger det, skal der være skriftlig afstemning. Valg og 
afstemninger ledes og opgøres af et afstemningsudvalg på tre medlemmer, der konstituerer sig med en 
formand. Udvalget har tavshedspligt om den personlige stemmeafgivning og fungerer indtil næste 
landsmøde. 
 
§ 26. Vedtagelser af rettidigt indsendte forslag, eventuelt ændret under debatten på landsmødet, skal - 
dersom 1/3 af de på deltagerlisten opførte og fremmødte landsmødedeltagere begærer det - udsendes 
til hjemmeafstemning. Anmodning om hjemmeafstemning skal foretages skriftligt. Den skal indeholde 
navnene (ved personlig underskrift) på de landsmødedeltagere, som ønsker den, og skal være 
landssekretariatet i hænde senest 10. dagen efter landsmødets afslutning. Udtalelser, resolutioner, 
dagsordensvedtagelser og valg af personer kan dog ikke udsendes til hjemmeafstemning. Når en 
vedtagelse sendes til hjemmeafstemning, skal den ledsages af en oversigt over de forskellige 
synspunkter, der har været fremme ved sagens behandling på landsmødet. Oversigten udarbejdes af 
dirigenten. 
 
§ 27. Landsmødevedtagelser, der underkastes hjemmeafstemning, sendes til hvert enkelt medlem 
senest syv dage efter anmodningen om hjemmeafstemning sammen med en stemmeseddel. 
Stemmeseddel udsendes i kuvert til hvert enkelt medlem senest syv dage efter offentliggørelsen. 
Stemmesedlen returneres i lukket kuvert senest fem dage efter udsendelsen i personligt udfyldt og 
underskrevet stand. Der må kun være én stemmeseddel i kuverten. Flere stemmesedler i hver sin 
lukkede kuvert kan indsendes husstandsvis. Stemmesedlen indsendes til den af afstemningsudvalget 
fastsatte adresse. Opgørelsen foretages af afstemningsudvalget. 
 
§ 28. Landsmødevedtagelser, som er blevet underkastet hjemmeafstemning, bortfalder, dersom et 
flertal er imod. 

Landsledelsen 
 
§ 29. Landsmødet vælger en landsledelse på 7 medlemmer. Ved afgang fra landsledelsen i valgperioden 
indtræder den, der efter afstemningsudvalgets nye opgørelse er valgt. 
 
§ 30. Ethvert medlem af Retsforbundet kan vælges. Valgbarhed opnås først efter 12 måneders 
medlemskab. 
 
§ 31. Landsledelsen vælges ved skriftlig afstemning. Kandidaterne opføres på stemmesedlen i den 
rækkefølge, de ønskes valgt. Valget foregår efter den André Hare’ske forholdstalsmetode 
 
§ 32. Landsledelsen nedsætter to udvalg. 

• Et politisk udvalg 
• Et organisatorisk udvalg 

 
Landsledelsen vælger blandt sine medlemmer en formand for hvert af de to udvalg. Udvalgsformændene 
er ansvarlige over for landsledelsen. Landsledelsen konstituerer sig selv. Den udnævner 3-4 talspersoner, 
der udgør 
politisk udvalg, og nedsætter et organisatorisk udvalg med valgt formand. Medlemmer i og uden for 
landsledelsen kan være udvalgsmedlemmer. 
 
§ 33. Det politiske udvalgs arbejdsområde er: Pjecer, udtalelser, pressemeddelelser, kandidatpleje, 
valgprogram og valgudsendelser samt politiske møder. Alt, hvad der medfører udgifter og administration, 
skal godkendes af det organisatoriske udvalg. 
 
§ 34. Det organisatoriske udvalgs arbejdsområde er: Budget, regnskab, medlemskartotek, medlemspleje, 
kontingentopkrævning, landssekretariat, medlemsblade, møder og stævner, kontakt til de regionale 
kontaktpersoner. Alt, hvad der medfører politisk arbejde, skal godkendes af politisk udvalg. 
 
§ 35. Landsledelsen vælger uden for egen kreds landssekretær og landskasserer. Landskassereren er 
medlem af organisatorisk udvalg. Landssekretæren er medlem af begge udvalg. 
 
§ 36. I hver af de 10 storkredse er Retsforbundet repræsenteret af en regional kontaktperson. 
Kontaktpersonen er et medlem af Retsforbundet, der ikke bør vælges til Landsledelsen eller udpeget til 
landssekretær eller landskasserer. 
 



 

Kontaktpersonens primære opgave er: 
- At kontakte nye medlemmer i området. 
- At afholde mindst ét årligt møde for medlemmer (marts eller april). 
- At afholde mindst ét årligt åbent arrangement. 
- At sørge for, at Retsforbundet stiller op til kommunal-/regionalvalg. 
- At sørge for, at der er kandidater til folketingsvalg. 
 
Kontaktpersonen vælges på det årlige møde for medlemmer. 
 
Landsledelsen udpeger en kontaktperson i hver storkreds til at afholde første møde i 2015. 
 
§ 37. Ledelsesmøder indkaldes af formanden for organisatorisk udvalg, eller når mindst to medlemmer 
af landsledelsen kræver det. 
 
§ 38. Folketingsgruppe og landsledelse kan begge indkalde til fælles møder. 
 
§ 39. Landsledelsen kan indkalde regions- og opstillingskredsformænd og kandidater til møder. Fra disse 
møder kan udsendes resolutioner, der dog ikke må indeholde nye principielle synspunkter. 

Valg til Folketing 
 
§ 40. Landsmødet er den eneste myndighed inden for Retsforbundet, som kan beslutte, at Retsforbundet 
skal deltage i folketingsvalg, samt under hvilken form deltagelsen skal finde sted. Landsmødet kan 
uddelegere beslutningen. 
 
§ 41. De regionale kontaktpersoner er ansvarlige for, at kandidatopstillingen til Folketinget altid er i 
orden. Opstillingen foretages af de medlemmer, der bor i det pågældende valgområde. Opstillingen 
indberettes til lanssekretariatet,  hvert år inden udgangen af april måned. 
 
§ 42. Afgørelsen af, om en kandidat skal nægtes godkendelse som kandidat for Retsforbundet 
(valglovens § 32, stk.1), træffes af landsledelsen. 

Valg til kommunal- og regionsvalg. 
 
§43. Opstilling til kommunalvalg og til regionsvalg besluttes endeligt i Landsledelsen enten på eget 
initiativ, eller på initiativ af de enkelte regionale kontaktpersoner, efter beslutning på medlemsmøde. Hvis 
et medlem af Retsforbundet ønsker at opstille til kommune- eller regionsvalg i Retsforbundets navn, 
retter vedkommende henvendelse til den relevante regionale kontaktperson. Det årlige medlemsmøde i 
år med kommunal- og regionsvalg fungerer som opstillingsmøde. Det er den regionale kontaktpersons 
ansvar, at stillerlister, valglister m.m. er korrekt udfyldt og rettidigt indleveret. Dette ansvar kan 
uddelegeres m.h.t. opstilling i de enkelte kommuner. 

Valg til Europaparlamentet 
 
§ 44. Landsmødet er eneste myndighed, der kan beslutte Retsforbundets deltagelse i det direkte valg til 
Europaparlamentet, samt under hvilken form 
deltagelsen skal finde sted, herunder evt. indgåelse af valgforbund. Landsmødet kan uddelegere 
beslutningen. 
 
§ 45. Opstilling af kandidatliste finder sted enten på et landsmøde eller et særligt opstillingsmøde, som 
indkaldes af landsledelsen med samme varsel som landsmødet. 
 
§ 46. Forslag til kandidater skal fremsættes skriftligt og kan indsendes til landssekretariatet før mødet. 
Før kandidater bringes i forslag, skal der være tilsagn fra pågældende. 
 
§ 47. Kandidaterne opføres på listen i rækkefølge i henhold til lov om valg af danske repræsentanter til 
Europaparlamentet § 7, stk. 7. Nævnte rækkefølge afgøres af afstemningsudvalget efter 
kvalitetsmetoden. I kontradiktoriske tilfælde foretages lodtrækning. 

Ændringer i vedtægter, arbejdsprogram eller idéprogram 
 



 

§ 48. Ændringsforslag til de nuværende vedtægter skal indsendes til Retsforbundets landsledelse senest 
den 1. juli for at kunne behandles og komme til afstemning på landsmødet. Ændringsforslag skal 
udsendes til alle medlemmer senest fem uger før landsmødet. Vedtagelse kan kun finde sted på et 
ordinært landsmøde. Dersom man ønsker, at en vedtægtsændring skal gælde for forløbet af det 
igangværende landsmøde, skal det klart fremgå af forslaget. 
 
§ 49. Arbejdsprogrammet er det aktuelle politiske arbejdsgrundlag. Det revideres stadig og kan ændres 
dels af landsmødet, dels af landsledelsen. Landsledelsen redegør på landsmødet for de ændringer, 
landsledelsen har foretaget siden sidste landsmøde. Ændringsforslag skal være indsendt til landsledelsen 
senest fire uger før landsmødet og udsendt til alle medlemmer senest to uger før landsmødet. 
Landsledelsens ændringer og indsendte ændringsforslag skal til afstemning. 
 
§ 50. Ændringsforslag til Retsforbundets idéprogram skal være indsendt til landsledelsen senest 1. juli 
for at kunne behandles og komme til afstemning på landsmødet. Ændringsforslag skal udsendes til alle 
medlemmer senest fem uger før landsmødet. 
 
§ 51. Ændringer i idéprogrammet er først gyldige, når de også er vedtaget ved en hjemmeafstemning, 
jævnfør § 25, § 26 og § 27. 
 
Således vedtaget på landsmødet 27 september 1997 i Nyborg. 
 
Ændret på landsmøderne 2002, 2003, 2005, 2006, 2010, 2011, 2014 og 2016. 

 
 


