
                                                                                                                                                            
Ændringsforslag (ÆF) stillet af bestyrelsen til generalforsamlingen 2021 

Se tilhørende linjeret dokument. Ændringsforslagene er i kronologisk rækkefølge med linjeangivelser ud fra 

dette.  

 

ÆF 1, linje 2-11:  

Den nuværende prolog erstattes af:  

LIVa – Forening mod skadevirkninger af prostitution blev oprettet 14. september 2009, med Flora Ghosh 
m.fl. som initiativtagere.    
 
Foreningen bygger på en grundlæggende respekt for menneskers ligeværd, FN’s menneskerettigheder og 
opretholdelsen af det enkelte menneskes værdighed.  Medmenneskelighed og ligeværdighed er 
fundamentet for foreningens arbejde.  
 
Foreningen arbejder ud fra en feministisk etik i forståelsen af, at faktorer som køn, seksualitet, etnicitet, 
økonomisk og kulturel baggrund, udtryksformer og fysisk eller psykisk handicap har en indflydelse på hvilke 
udfordringer man mødes af i livet, og hvilke muligheder man har for at handle på dem. 
 
Foreningens virke er at bringe håb og yde omsorg ved at skabe og udvikle rammerne for et 
helhedsorienteret og vidensbaseret arbejde med og for mennesker i udsatte situationer som for eksempel 
prostitution, seksuel udnyttelse, incest, eller overgreb uanset identitet, nationalitet og baggrund.  
 
Foreningens mål er at genetablere trivsel og værdighed, fordi et liv uden udnyttelse er en ret for alle.   
 

ÆF 2, linje 18:  

Navnet ”LIVa” erstattes af ”Liva.”  

  

ÆF 3, linje 23:  

Efter ”prostitution” tilføjes ”, vold, undertrykkelse”  

 

ÆF 4, linje 26:  

Ordet ”lindre” erstattes af ”mindske” 

 

ÆF 5, linje 28:  

Ordet ”prostitution” erstattes af ”at sælge sex” 

 

ÆF 6, linje 29  



                                                                                                                                                            
Efter ”tiltag” tilføjes ” samt et liv uden vold og negativ social kontrol i nære relationer.”  

 

ÆF 7, linje 30 

”prostitutionserfaring” erstattes af ”sexsalgserfaring” 

 

Æf 8, linje 30 

Efter ”incest” tilføjes ”, vold” 

 

Æf 9, linje 36:  

Efter ”prostitution” tilføjes ”, konsekvenser af partnervold, senfølger af incest og seksuelle overgreb.”  

 

ÆF 10, linje 39:  

”prostitueredes” erstattes af ”målgruppens” 

 

ÆF 11, linje 58:  

”Fondens” erstattes af ”foreningens” 

 

ÆF 12, linje 67 

”Alle, som kan tilslutte sig foreningens formål, kan søge optagelse i foreningen.” udgår. 

 

ÆF 13, linje 70 

Efter linje 70 tilføjes følgende: 

”4.2 Deltagere i foreningens rehabiliterende tilbud, beboere på foreningens krisecentre samt frivillige i 

foreningen opfordres til at melde sig ind i foreningen ved opstart.” 

 

ÆF 14, linje 76:  

Udgår: ”hvis mindst flertallet af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor.” 

Tilføjes i stedet: ”ekskluderes fra foreningen af bestyrelsen. Dette kræver et simpelt flertal. Ved 

stemmelighed er der ikke grundlag for eksklusion. Det ekskluderede medlem kan anke eksklusionen på 



                                                                                                                                                            
generalforsamlingen og har i denne forbindelse taleret. Et simpelt flertal af de fremmødte kan på 

generalforsamlingen omstøde beslutningen.” 

ÆF 15, linje 118:  

Udgår: ”Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år”  

Tilføjes: ”De to med højest stemmetal, der ikke er valgt ind i bestyrelsen, udgør henholdsvis bestyrelsens 1. 

og 2. suppleant efter stemmetal. Hvis ikke der er nok opstillede, kan man efterfølgende afholde 

suppleantvalg.” 

 

ÆF 16, linje 132: 

Efter ”medarbejdere, der” tilføjes ”i anden forbindelse”  

og  

efter ”vederlag” tilføjes ”af eller fra Liva,” 

 

ÆF 17, linje 132:  

Efter ”poster” tilføjes ”– dette med undtagelse af medarbejderrepræsentanten, der udpeges blandt 

medarbejderne og har et mandat i bestyrelsen svarende til de øvrige medlemmer af dennes.” 

 

ÆF 18, linje 152 

Tilføjes: ”Medarbejderrepræsentanten indgår på lige fod i bestyrelsens arbejde og har et mandat svarende 

til de andre medlemmer af bestyrelsen. Vedkommende udpeges af de ansatte for en periode på to år, 

uafhængigt af generalforsamlingen.” 

 

ÆF 19, linje 152 

Afsnit tilføjes:  

”10.9 Bestyrelsen modtager en godtgørelse i form af et skattepligtigt honorar der fastsættes af 

generalforsamlingen, forperson og næstforperson aflønnes med det dobbelte af de øvrige medlemmer af 

bestyrelsen.” 

 

ÆF 20, linje 211 

Ordet ”prostituerede” erstattes af ”målgruppen” 

 

 


