FORRETNINGSORDEN

_____________________

Partiet Klaus Riskær Pedersen
(KRP)

_____________________

Januar 2019

1.
Ledelse

Partiet ledes iht. vedtægterne.

Bestyrelsen er selvsupplerende.
Ved sin fratræden indsætter Formanden en ny Formand for Partiet.
Den tiltrædende Formand skal godkendes med simpelt flertal af den samlede Folketingsgruppe , hvilket skal
finde sted senest 2 uger efter den tiltrædende Formand er udpeget.

Den fratrædende Formand fortsætter herefter i Partiets bestyrelse.
Den tiltrædende Formand er ny Formand for Partiets Bestyrelse.
Den fratrædende Formand og den tiltrædende Formand skal inden 12 måneder indsætte et tredje og sidste
medlem af Bestyrelsen.
Kan Bestyrelsen ikke konstitueres på dette grundlag skal den tiltrædende Formand etablere en interimsbestyrelse
jfr. Artikel 4.

Enhver afgørelse i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal.
Ved lighed imellem stemmerne tæller Formandens stemme altid dobbelt.
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2.
Afsættelse af et bestyrelsesmedlem eller Formand

2 bestyrelsesmedlemmer kan afsætte et tredje medlem.

Hvis Formanden afsættes, skal beslutningen tiltrædes af et kvalificeret flertal i Folketingsgruppen (2/3).
Tiltrædes beslutningen ikke af Folketingsgruppen, anses de to øvrige medlemmer af Bestyrelsen for fratrådt med
øjeblikkelig virkning og Formanden for Partiet skal genetablere en interimbestyrelse jfr. Artikel 4.

3.
Bestyrelsen og Formandens Beføjelser.

Beføjelser fremgår af denne Forretningsorden for Bestyrelsen.
Forretningsordenen har fuld gyldighed også i perioder hvor der ikke måtte være indsat en fuld bestyrelse jfr. dog
bestemmelsen om interimbestyrelse i Artikel 4 nedenfor.

Bestyrelsen fastsætter mission og vision for Partiet og udpeger kandidater til opstilling for Partiet ved valg til
Folketing, Europaparlament, Regioner og Kommuner.
Enhver tillidspost udenfor Folketinget der besættes af Folketingsgruppen, skal godkendes i Bestyrelsen.

Den øverste politiske myndighed i valgperioden er i Folketingsgruppen jfr. Folketingsgruppens Forretningsorden.

Bestyrelsen kan ændre Folketingsgruppens Forretningsorden, men ændringen skal tiltrædes af et simpelt flertal i
Folketingsgruppens Ledelse for at have effekt i valgperioden. I modsat falf træder ændringen først i kraft i den
først efterfølgende valgperiode.

4.
Interim Bestyrelse.

Formanden skal indsætte en interimbestyrelse. Interimsbestyrelsen skal være indsat inden udgangen af den første
valgperiode til Folketinget.
Bestyrelsen skal bestå af 3 personer i alt.
Etableringen af en interimbestyrelse ændrer ikke på Formandens udpegningsret af en ny Formand jfr. Artikel 1.
På tidspunktet for udpegning af en ny Formand, og med dennes godkendelse i Folketingsgruppen jfr. Artikel 1,
fratræder interimbestyrelsen og afløses af den permanente Bestyrelse jfr. Artikel 1.
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5.
Regnskab

Partiet skal have en uafhængig revision og uafhængigt bogholderi.

Regnskabsåret går fra 1. Juli til 30. Juni og afsluttes første gang 30. Juni 2019.

6.
Sekretariat & Omkostninger

Formanden kan ved indvalg af partiet i Folketinget etablere et selvstændigt sekretariat for partiet der er
uafhængigt af Folketingsgruppens sekretariat.

Aflønning af medarbejdere skal finde sted på overenskomstvilkår.

Formanden kan fakturere et honorar der maksimalt må udgøre 50% af den grundløn excl. pension & tillæg der
udbetales til et medlem af Folketinget.
Honoraret skal faktureres som konsulenthonorar og er ikke omfattet af Funktionærloven. Feriepenge er indeholdt
i beløbet og fratrækkes ved udbetaling.
Øvrige medlemmer af bestyrelsen honoreres efter aftale ved deres tiltræden som et fast årligt og sædvanligt
beløb for denne type ansvar.

7.
Opstilling af spidskandidater.

Bestyrelsen har ansvaret for opstilling af spidskandidater på partiets opstillingsliste.

Der skal opstilles 9 - 18 kandidater (excl. Bornholms Storkreds).

Kandidaterne skal tiltræde en aftale med Partiet samt tiltræde Folketingsgruppens Forretningsorden forud for at
opstilling kan finde sted.
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8.
Opstilling af kandidater i opstillingskredse

I hver Storkreds kan der opstilles yderligere en kandidat i hver opstillingskreds.

Bestyrelsen har ansvaret for opstilling af alle kandidater i alle opstillingskredse.

9.
Opstillingsform

Der opstilles som partiliste og således at en spidskandidaterne er opstillet i et antal opstillingskredse i
Storkredsen.

Øvrige kandidater i de enkelte opstillingskredse opstilles i partiliste dog således at den kandidat der er opstillet
for en bestemt opstillingskreds indsættes som nr. 2 på listen i den opstillingskreds hvortil kandidaten er tilknyttet.

Partiets Bestyrelse kan ændre opstillingsform forud for et nyt valg.

10.
Folketingsgruppen

Partiets formand har møde- og taleret i partiets Folketingsgruppe.

Bestyrelsen kan beslutte at en Gruppeformand skal træde af, hvilket meddeles Folketingsgruppen som herefter
skal bekræfte beslutningen med simpelt flertal på to på hinanden følgende afstemninger med 14 dages
mellemrum.
Samtidig skal en ny Gruppeformand udpeges jfr. Forretningsorden for Folketingsgruppen.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et hvilket som helst medlem af Folketingsgruppen.
Dette meddeles medlemmet, gruppen og Folketinget uden ugrundet ophold.
Eksklusion er øjeblikkelig.
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Partiet er pligtig at sikre et ekskluderet folketingsmedlem en betaling svarende til sin hidtige løn i seks på
hinanden følgende måneder (efter opsigelsesmåneden) jfr. Folketingsgruppens Forretningsorden.
Evt. betaling som opretholdes fra Folketinget modregnes dog i partiets betalingsforpligtigelse.

Såfremt et Folketingsmedlem af egen drift udtræder af Partiet Folketingsgruppe, fratræder medlemmet med det
samme, og Partiet har ingen betalingsforpligtelser til vedkommende.

11.
Politik & Offentlighed

Partiets politik udformes af Folketingsgruppen jfr. Folketingsgruppens Forretningsorden.

Formanden kan alene udtale sig til offentligheden om spørgsmål der vedrører Partiets drift iht. denne
forretningsorden med mindre at Formanden samtidig er medlem af Folketingsgruppen hvorefter dette er
reguleret af Folketingsgruppens Forretningsorden.

Partiet udarbejder med alle spidskandidater en opstillingsaftale der som bilag indeholder den politik som
spidskandidaten præsenterer sit kandidatur på baggrund af.
Bilaget er udtryk for den mission der aftales imellem Parti og Folketingsmedlem.
I valgperioden er det folketingsmedlemmet - der i samarbejde med Folketingsgruppen - tilrettelægger sin politik.

For kandidater der opstilles alene i en opstillingskreds, udarbejdes der ikke et bilag om politik og mission, men en
opstillingsaftale med Partiet skal tiltrædes af enhver kandidat forud for opstilling.

12.
Ændring af Forretningsordenen.

Forretningsordenen for Partiet samt Partiets Vedtægter kan ændres ved et simpelt flertal i Bestyrelsen.

Såfremt der ikke er indsat en permanent Bestyrelse eller en interimsbestyrelse, skal ændringer i Partiets
Forretningsorden fremlægges til godkendelse i Folketingets Ledelsesgruppe og her tiltrædes med simpelt flertal.
Folketingets Ledelsesgruppe kan ikke tage initiativ til ændring af Partiets Forretningsorden.

oOo
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Nærværende Forretningsorden er givet af Partiets stifter og skal i tvivlsspørgsmål tillægges status som stifter vilje.

Klaus Riskær Pedersen
5. Januar 2019

_________________________________________
Klaus Riskær Pedersen
Stifter og Formand
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