
 

Hvad er større principielle 
emner i Coding Pirates ? 

Historik:  

På landsmødet i marts 2020 blev der vedtaget en vedtægtsændring i §7, som lyder:  
 
“Derudover involverer bestyrelsen aktivt medlemmer, frivillige og børn i arbejdet ved, 
på Coding Pirates’ interne kommunikationskanaler at lave afstemninger om det 
bestyrelsen vurderer er større principielle emner. Afstemningerne er udelukkende 
vejledende, og bestyrelsen er ikke forpligtet til at følge udfaldet af dem”. 
 
Denne vedtægtsændring forpligter bestyrelsen til ved større sager at vurdere, hvad 
der er “større principielle emner” og derfor er bestyrelsen nødt til at have en 
retningslinje for, hvad bestyrelsen anser for at være “større principielle emner”.  
 
Vedtægtsændringen betyder nemlig ikke, at alle bestyrelsesbeslutninger skal til 
vejledende afstemning eller at bestyrelsen ikke har det endelige ord. Den betyder, at 
inddragelsen ikke alene gælder de frivillige, men ALLE medlemmer og dermed er 
størstedelen af de stemmeberettigede børn og forældre. Derfor er det nødvendigt, at 
det er muligt for alle medlemmer at kunne sætte sig ind i, hvad der stemmes om.  
 
Ændringen betyder heller ikke, at allerede trufne beslutninger af større principiel 
betydning skal til vejledende afstemning.  

Hvad er et større principielt emne i Coding Pirates 

Som arbejdsredskab og rettesnor for bestyrelsen i forhold til, hvad der er emner af 
større principiel betydning, har bestyrelsen lavet følgende beskrivelse af, hvad der 
karakteriserer et større principielt emne:  
 
1. Emnerne skal have en større organisatorisk betydning.  
Af tidligere eksempler kan nævnes:  

1) Organisering efter DUF-forskrifter og arbejde på at modtage DUF-midler  
2) Etablering af et landsdækkende sekretariat.  

 
2. Emnerne skal være et opgør med vores manifest.  
Eksempler kunne være:  

1) Beslutning om kun at være en forening for en bestemt målgruppe.  
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2) Hvis vi som forening som helhed skal overgå til kun at arbejde med en type 
teknologier eller arbejdsmetoder.  
 

3. Emner som har vidtrækkende konsekvenser for vores praksis og arbejdsgange.  
Eksempler kunne være:  

1) At vi får tilbudt en hovedsponsor, som vil nævnes i forbindelse med al Coding 
Pirates aktivitet.  

2) At vi laver tiltag som har en direkte indflydelse og skaber krav til 
lokalforeningernes hverdag og klubaftener.  

3) At vi fx kommer på Finansloven og er derved ikke længere er en 
privatfinansieret NGO. 

Hvad er ikke større principielle emner i Coding Pirates 

Det er vigtigt, at såvel bestyrelse og sekretariat har et handlerum i hverdagen, 
ligesom det er vigtigt ikke at drukne medlemmerne i lange rækker af afstemninger. 
Derfor er der her præciseret, hvad der ikke er principielle emner, som skal til 
afstemning. Dette betyder ikke, at man ikke kan inddrage frivillige i diskussioner, når 
relevant.  
 

1) Tiltag af enkeltstående karakter. Sponsorater har ikke en større principiel 
betydning, men skal følge den vedtagne brandingstrategi og skal følge de 
besluttede kriterier for erhvervssamarbejde.  

2) Yderligere finansiering af igangværende tiltag.  
3) Projekter, som ikke stiller krav til lokalforeningerne. Her opfordres til 

inddragelse af de frivillige i udviklingsfasen.  
 
 

Godkendt af Hovedbestyrelsen, 21. august 2020 
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