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Altingsforhandlinger:
Dagsorden for Altingsforhandlingerne: 

a.  a. Velkomst og fredlysning af Altinget v/Formand Jesper Gredsted Smidth

b. b. Dirigentvalg og forretningsorden, Valg af dirigent. 

b. Dirigent:

Talerækkeordstyrer:

Forretningsorden:

1. Valg af dirigenter, referent og stemmetællere foregår ved håndsoprækning og afgøres 
ved simpelt stemmeflertal.

2. Som stemmeoptællere vælges mindst 3 personer. Stemmeoptællerne træder til ved 
alle afstemninger.

3. Dirigenten skal lede debatten upolitisk og må sikre, at talerne holder sig til dagsordenen 
og bruger et anstændigt sprog.

4. Talerne skal have ordet i den rækkefølge, det begæres. Begæring af ordet skal ske til 
dirigenten.

5. Begæres ordet til forretningsordenen, skal dette gives før øvrige på taler-
listen, men taleren må kun udtale sig om mødets ledelse, kritik af dirigenten, 
forslag om afslutning eller begrænset taletid, eller andet om mødets afvikling. 
(Markeres ved at holde altingshæfte op)

6. Forslag om debatafslutning kan ikke afbryde en taler. Inden et forslag om debataf-
slutning sættes til afstemning, skal dirigenten til vejledning for forsamlingen med-
dele, om der er indtegnede talere og hvor mange.

7. Går taleren uden for dagsordenens punkt, kan dirigenten anmode om, at taleren hol-
der sig til sagen. Nægter taleren at rette sig efter dirigenten, kan taleren fratages 
ordet.

8. Efter at rækken af talere er udtømt, rettes der fra dirigentens side en forespørgsel til 
forslagsstilleren, om hvorvidt denne ønsker at få ordet før afstemningen.

9. Dirigentens afgørelser skal respekteres. Der kan dog stilles forslag til dagsorden om 
nyvalg af dirigent.

10. Alle valg, der ikke kræver 2/3 flertal, afgøres med almindeligt flertal.
11. Skriftlig afstemning skal foretages, når en af de tilstedeværende kræver dette 

Stemmeoptællingsregler til brug ved afstemning om vedtægtsændringer.
Ved Altingets start opgøres antallet af fremmødte stemmeberettigede med-
lemmer, og antallet noteres af dirigenterne. Man er kun stemmeberettiget, når 
man er i besiddelse af en gyldig stemmeseddel. Forlader man altingsforhandlin-
gerne, eller kommer man, når de er begyndt, har man pligt til at meddele dette 
til dørvagten. Når man forlader rummet, afleverer man sin stemmeseddel, og 
når man kommer ind igen, skal man sørge for at erhverve sig en stemmesed-
del på ny. Dørvagten kan på den måde til enhver tid vide, hvor mange stemme-
berettigede der er til stede i salen under en given afstemning. Alle afstemninger 
på Altinget starter med afgivelse af JA-stemmer (Stemmer som støtter den fore-
slåede ændring) og at stemmetællere meddeler dirigenten deres optælling. Når 
JA-stemmerne er registreret hos dirigenten, stemmes der om NEJ til ændringen, 
og stemmetællerne meddeler dirigenten antallet af NEJ-stemmer. Der kan her-
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efter afgøres, om ændringen er vedtaget eller ej. Vedtægtsændringer kræver 2/3 
stemmeflertal, mens generelle beslutningsforslag kræver simpelt stemmeflertal. 
Se i øvrigt vedtægternes §5 for alle de regler, der gælder for Altinget.

c. Valg af referent 

Referent:      

d. Valg af stemmeoptællere 

Tæller 1:      

Tæller 2:      

Tæller 3:      

Tæller 4:     

e. Opgørelse af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer 

Antal fremmødte 
stemmeberettigede i alt

=

50 % af de fremmødte 
stemmeberettigede

=

f. f. Beretning v/Formanden Jesper Gredsted Smidth

g. g. Forelæggelse af revideret regnskab og budget v/Kasserer 
Benny Schacksen 
 
Stemmeberettigede:   
Ja:  
Nej:  
Blank: 

h. h. Indkomne forslag (VÆFér, VFér og BFér)

Første stemmes der om vedtægtsændingsforslagene (VÆFérne) og vedtægtsforslag 
(VFérne), som kræver 2/3 flertal for at blive vedtaget. Derefter stemmes der om de gene-
relle beslutningsforslag, som kræver simpelt stemmeflertal.
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Vedtægtsændringsforslag (VÆF)
Emne Gæstepolitik til officielle Forn Siðr blót

Forslagsstillere Lars Irenessøn, Søren Fisker

Forslag Under §10 ”Blotgruppernes tilknytning” tilføjes et nyt 
underpunkt 4 med nedenstående ordlyd. Det nuværende 
punkt 4 ændres til punkt 5. 

4. Blotgrupperne bestemmer selv deres gæstepolitik. Enhver, 
der ønsker at deltage i et officielt Forn Siðr blót, men som 
ikke er medlem af Forn Siðr, skal anmode den arrangerende 
blotgruppes ledelse om deltagelse. Blotgrupperne er ikke 
på nogen måde forpligtet til at give adgang til noget blót til 
personer, der ikke er medlem af Forn Siðr.

Begrundelse Formålet med at arrangere de officielle Forn Siðr blot er, og 
har altid været, at give enkeltmedlemmer af Forn Siðr, der 
ikke selv er medlem af en blotgruppe, en mulighed for at 
komme til blot. 

Forn Siðr har altid haft mulighed for selv at planlægge og 
afholde disse blot, men med undtagelse af Altingsblotet, så 
har denne opgave alt-andet-lige altid været blevet varetaget 
af de tilknyttede blotlaug, som modydelse mod at være 
tilknyttet Forn Siðr. 

Det har i den forbindelse altid været sædvane og praksis, 
at de arrangerede blotgrupper alene modtog Forn Siðr-
medlemmer udefra til disse blot. Gæster, dvs. personer der 
hverken er medlem af blotgruppen eller af Forn Siðr, har 
altid skullet godkendes af blotgruppen selv. 

Da der nu er opstået nogen forvirring og usikkerhed om 
denne praksis, så må den jo desværre nok skulle hugges 
i sten (dvs. tilføjes i vedtægterne), så vi ikke skal ud i 
endeløse diskussioner om dette spørgsmål.

Stemmeberettigede:

Ja:

Nej:

Blank:
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Emne Altinget §5 tillæg stk. 2 Gæster på Altinget

Forslagsstillere Bestyrelsen

Forslag Restriktion på hvor mange gange man kan deltage som gæst 
til Altingsarrangementet.
Der stemmes om, at man kun kan være gæst til Altings- 
arrangementet 1 gang på Altinget. Ansvaret for gæsten 
tilfalder gæsten selv og den som har taget gæsten med.
Herefter kræver yderligere deltagelse i Altingsarrange- 
menter indmeldelse i Forn Sidr.
Gæster er velkomne ved Altingsforhandlingerne, såfremt der 
ikke er nogen indvendinger. Er der bare én indvending fra 
medlemmerne mod én eller flere gæsters deltagelse skal alle 
gæster forlade Altingssalen, så længe Altingsforhandlingerne 
pågår.
Gæster har ingen stemmeret ved Altinget.

Begrundelse Vi byder alle nysgerrige velkommen og ser gerne de melder 
sig ind i fællesskabet, når de har set hvad Forn Sidr og 
Altinget er for en størrelse.

Stemmeberettigede:

Ja:

Nej:

Blank:
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Emne Tillæg til § 4 stk. 8

Forslagsstillere Bestyrelsen

Forslag Hverv og Frivillige

Personer som indtræder i tillidshverv af enhver art i Forn 
Sidr kan ikke samtidig være medlemmer af nogen form 
for religiøse grupper eller trosamfund som ikke er Asatro.

Begrundelse Sikring mod interessekonflikter
Stemmeberettigede:

Ja:

Nej:

Blank:

Emne §5 - 5. Varsling af Alting

Forslagsstillere Bestyrelsen

Forslag Tillæg til §5 - 5. Varsling af Alting (f.)
 
Hvis man ønsker at blive, valgt til nogen form for tillidshverv 
skal man i egen person være fysisk til stede på Altinget så 
Altinget kan se hvem personen er, kan hører hvad personen 
står for og har i sinde, at bidrage med til trosamfundet.

Begrundelse Altinget skal kunne se, høre og stille spørgsmål til den, der 
måtte ønske at stille op til et hverv.

Stemmeberettigede:

Ja:

Nej:

Blank:
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Emne § 6. Bestyrelsen

Forslagsstillere Stina, Kasper og Josephine

Forslag § 6. Bestyrelsen
 
Nuværende ordlyd:
For at være valgbar til bestyrelsen, skal man være myndig, 
bosiddende i Danmark eller være en del af de danske 
mindretal i nabolandene og have været medlem af Forn Sidr 
i mindst fire måneder.
Bestyrelsen består af 7 personer, der efter valg konstituerer 
sig selv, idet de udpeger en for- mand, en næstformand og 
en kasserer. Yderligere poster udpeges efter behov.

Ændres til:
For at være valgbar til bestyrelsen, skal man være myndig, 
bosiddende i Danmark eller være en del af de danske 
mindretal i nabolandene og have været medlem af Forn Sidr 
i mindst 2 år.
Bestyrelsen består af 7 personer, én formand, én næstformand, 
én kasserer, én blotgruppeansvarlig, én ritualansvarlig, én IT- 
ansvarlig og én administrationsansvarlig (Kartoteksansvarlig). 
Yderligere poster udpeger bestyrelsen efter behov.

Der er direkte valg til alle poster. Den der ønsker en post i 
bestyrelsen skal være fysisk tilstede på Altinget:
·     Ved valg/afstemning til posten på Altinget, skriver 
opstiller sit navn på den post der ønskes at bestride
·     Opstiller skal fortælle Altinget, hvilke forudsætninger 
opstiller har for at bestride posten.
·     Opstiller skal fortælle hvad de kan bidrage med til Forn 
Sidr.
·     Opstiller skal være indforstået med Forn Sidrs grundlag, 
vedtægter, bestyrelseshåndbog m.m.

Begrundelse Begrundelse: Det ønskes at Altinget selv vælger, hvem de vil 
have på de forskellige bestyrelsesposter for at sikre, at Altinget 
får de bedst egnede på de forskellige poster.  Herved sikres 
det også, at der ikke opstår situationer, hvor medlemmer 
af bestyrelsen er ”groet fast” og ikke længere bidrager til 
fremdrift af Forn Sidr.

Stemmeberettigede:

Ja:

Nej:

Blank:
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Emne §5 afstemningsregler TILLÆG

Forslagsstillere Josephine

Forslag §5 afstemningsregler TILLÆG

Når en forslagsstiller indsender VÆF eller BF som Altinget 
skal tage stilling til, kan forslagsstiller ikke bruge Altingets 
tid uden forslaget går til afstemning

Begrundelse Altinget skal ikke bruge tid på noget der ikke lukkes år efter 
år.

Stemmeberettigede:

Ja:

Nej:

Blank:

Emne § 8. Medlemsblad stk. 1

Forslagsstillere Bestyrelsen

Forslag Nuværende formulering: 
Bladets navn er „Vølse – organet for hedensk sæd“, med ISSN: 1397-
8705. Bladet udgives af Forn Siðr – Asa og Vane- trosamfundet i Danmark 
og fungerer som trossamfundets medlemsblad. Vølse – organet for 
hedensk sæd, er et kvartalsblad, der udkommer med fire numre årligt. 

Ny formulering: 
(Nyt Navn) som Altinget beslutter 2020) med ISSN: 1397-8705.
Bladet udgives af Forn Siðr – Asa og Vane- trosamfundet i Danmark og 
fungerer som trossamfundets medlemsblad. (Nyt Navn) som Altinget 
beslutter 2020), er et kvartalsblad, der udkommer med fire numre 
årligt. 

Yderligere rettelser af (Nyt Navn) som Altinget beslutter 2020 I alle 
paragrafter pågår efter Altinget 2020 

Der er foreløbig 2 forslag: 
Medlemsbladet Forn Sidr 
Gjallerhorn

Begrundelse Det nuværende navn har en klang af u-seriøsitet der kan have en afsmitning 
på trossamfundets anseelse.

Stemmeberettigede:

Ja:

Nej:

Blank:
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Emne §7 Valg af Thul

Forslagsstillere Kasper, Jesper, Josephine, Kenneth

Forslag Opfølgning på Thul funktionen, samt ændring af vilkår for 
funktionen.

- Der skal i første omgang stemmes om Altinget fortsat 
ønsker, at have denne funktion efter nuværende Thuls endt 
periode.

- Fravælger Altinget funktionen Thul frafalder paragraf 7.

- Ønsker Altinget fortsat funktionen Thul stemmes om 
ændring af §7 stk. 7

Nuværende:
Thulen er kun ansvarlig over for Altinget. Dog kan en 
enstemmig bestyrelse suspendere Thulens virke I den 
resterende del af valgperioden, men kun hvis dette sker 
med konkret henvisning til overtrædelse af forn Sidr`s 
vedtægter og af hensyn til Forn Sidr´s navn og omdømme.

Ændres til:
Thulen fungere på same vilkår som en almindelig tillidspost. 
Dog kan et flertal i bestyrelsen suspendere Thulens virke 
I den resterende del af valgperioden, men kun hvis dette 
sker med konkret henvisning til overtrædelse af forn 
Sidr`s vedtægter.

Begrundelse Der skal være lige land for alle hverv.

Stemmeberettigede:

Ja:

Nej:

Blank:
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Emne §4 Medlemsskab, stk. 3:

Forslagsstillere Kasper, Benny, Josephine, Kenneth, Bodil

Forslag Nuværende formulering: 
Medlemskabet, der er individuelt, træder i kraft, når kasseren har modtaget 
en udfyldt og underskrevet indmeldelsesblanket med gyldig postadresse påført 
og 1. Dog regnes personer under 15 år alene som ungdomsmedlemmer uden 
stemmeret ved Altinget og urafstemninger.
Medlemskab af trossamfundet fornyes automatisk hvert år.
For at blive udmeldt skal medlemmet skriftligt meddele dette til den der er 
ansvarlig for vedligeholdelse af medlemskartoteket.
Udmeldelsen er effektiv fra den dato medlemmet anfører på den skriftlige og 
underskrevne udmeldelse. Dog tidligst fra den dato udmeldelsen modtages af 
Forn Sidr. Hvis medlemmet er i kontingentrestance ud over 2 måneder, stilles 
medlemskabet i bero, med tab af rettigheder til følge.
Dersom medlemmet ikke herefter reagerer på en rykker og betaler det skyldige, 
betragtes det som en udmeldelse. Derefter kræver genoptagelse en ansøgning 
på ny, og denne behandles på alle måder som en ny medlemsansøgning.
Hvis medlemmet er i kontingent restance i mere end 18 måneder ophører 
medlemskabet. Derefter kræver genoptagelse af medlemskab ansøgning på ny, 
hvor medlemmer først skal betale det skyldige beløb fra restancetidspunktet til 
tidspunktet, hvor Forn Sidr har modtaget en gyldig, skriftlig udmeldelse, dog skal 
der højest betales for 5 års restance og denne behandles på alle måder som en 
ny medlemskabsansøgning. 

Ny formulering: 
Medlemskabet, der er individuelt, træder i kraft, når kartoteksbestyren har 
modtaget en digitalt udfyldt indmeldelse, med gyldig postadresse påført.
Dog regnes personer under 15år alene som ungdomsmedlemmer uden 
stemmeret ved Altinget og urafstemninger. Medlemskab af trossamfundet 
fornyes automatisk.
For at blive udmeldt skal medlemmet skriftligt meddele dette, til den der er 
ansvarlig for vedligeholdelse af medlemskartoteket.
Udmeldelsen er effektiv fra den dato medlemmet anfører på den skriftlige 
udmeldelse. Dog tidligst fra den dato udmeldelsen modtages af Forn Sidr.
Hvis medlemmet er i kontingentrestance, stilles medlemskabet automatisk i 
bero, med tab af rettigheder til følge.
Dersom medlemmet ikke herefter reagerer på en rykker, og betaler det 
skyldige, betragtes det som en udmeldelse. Derefter kræver ønske om 
medlemskab, køb af medlemskab på ny.
Ovenstående regler gør sig gældende for alle typer medlemskaber.

Begrundelse Da vi har fået nyt medlemssystem marts 2019, er den gamle formulering 
ikke længere tidssvarende. Det foregår ikke længere skriftligt på papir, når 
medlemmer melder sig ind eller ud.

Stemmeberettigede:

Ja:

Nej:

Blank:
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Emne §11 Økonomi og hæftelsesforhold, stk. 3

Forslagsstillere Bestyrelsen

Forslag Nuværende formulering: 
Nye medlemmer som melder sig ind efter juli betaler halvt kontingent 
for resten af året, derefter fuldtakst. 

Ny formulering: 
Nye medlemmer betaler fra den dato de melder sig ind. Årsmedlemskaber 
fornyes efterfølgende 1.februar, til gældende kontingenttakst.

Begrundelse Paragraffen skal svare til de faktiske forhold.
Stemmeberettigede:

Ja:

Nej:

Blank:

Emne §13 Riter og sæder, stk.

Forslagsstillere Bestyrelsen

Forslag Nuværende formulering: 
Ethvert medlem af Forn Siðr, der bliver anmodet om at forrette et 
bryllup og som kan godkendes jf. stk. 5, kan jfr. stk 5 via bestyrelsen 
søge ministeriet om en engangsbevilling til brug ved vielser, og kan, 
hvis en sådan opnås, virke som vielsesforretter ved det pågældende 
bryllup. Bestyrelsen skal være behjælpelig med ansøgningen, og med 
den senere forvaltningsretslige del af selve vielsen 

Ny formulering:
Forn Sidr har udannet en række goder på trossamfundets vegne.
Når en gode har gennemgået Familieretskursus, vil bestyrelsen, 
på godens vegne ansøge om stående vielsesbemyndigelse. Denne 
vielsesbemyndigelse vil være gældende til goden udtræder af Forn Sidr.

Begrundelse Paragraffen skal stemme overens med gældende lovgivning.
Stemmeberettigede:

Ja:

Nej:

Blank:
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Emne Beslutningsforslag til Forn Siðrs Alting 2020

Forslagsstillere Gudrun V. Gotved, Maja Langholm, Allan Juul, Christian Laustsen, 
Jeanette Kramer, Asger K. West, Brian Kim Nielsen, Jim Martin 
Wegener Lyngvild, Irene Busmor, Andre Andersen, Birka Laisdatter, 
Michelle Bjørnholdt Pedersen, Ove Thomsen, Alex Albertsen, Jean 
Lauridsen, Nanna Bøge Bomholdt, Poul Erik Peterssøn Jellinge

Forslag Forslaget lyder: 
Bestyrelsen pålægges at afholde en urafstemning blandt medlemmerne 
af Forn Siðr, for at få afklaret, om det er medlemmernes ønske, at der 
skal anvendes kontingentpenge til at spare op til jord.

Valgmulighederne til urafstemingen kan være som følger: 
1. Jeg ønsker at Forn Siðr skal foretage opsparing til jordkøb og lign. og 
ønsker, at dette bliver finansieret bl.a. ved hjælp af kontingentet. 
2. Jeg ønsker at Forn Siðr kun anvender kontingentet til drift og Vølse, 
ikke til opsparing til jordkøb eller andet ud over en fornuftig konsolidering.

Forslag 2 stillet af samme: 
Såfremt forslaget om urafstemning falder, ønskes en afstemning på Altinget 
om hvorvidt Altinget mener, at der skal bruges kontingent penge til jordkøb. 

Begrundelse Der er hvert år ballade omkring kontingentet, en del mener det er for 
højt. Dette imødegås af bestyrelsen med, at der skal foretages opsparing 
til jordkøb. Det kunne være rart, en gang for alle, at få belyst, om det reelt 
er medlemmernes ønske at der skal købes jord, og om medlemmerne i 
så fald er villige til at betale det mere i kontingent for det, eller om det 
kun er en lille skare der har disse visioner. Vejledende afstemninger, både 
ved tidligere Alting og på vores Facebook gruppe tyder på, at det ikke 
er flertallets ønske at vi skal have et højt kontingent for at spare penge 
op. For at alle kan blive hørt i dette vigtige spørgsmål, bør dette ud til 
urafstemning, så alle har mulighed for at gøre deres mening gældende.

Begrundelse Forslag 2: Samme som ovenstående. 
Hvis forslaget om urafstemning bliver vedtaget, trækkes forslag 2.

Stemmeberettigede:

Ja:

Nej:

Blank:
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Emne Økonomi og hæftelsesforhold §11 nyt stk. 11

Forslagsstillere Josephine, Kasper

Forslag §11 nyt stk. 11
Alle hverv er på alle måder ulønnede og uden nogen former for anden 
kompensation (dette gælder ikke kørepenge iht. vedtægter), startende 
år 2020 og med øjeblikkelig virkning.
Evt. tildeling af løn, goder eller anden form for kompensation skal skriftligt 
pr. mail sendes til bestyrelsen, som udarbejder VÆF/BF, der herefter 
fremsættes på først kommende Alting.
Altingets beslutning skal gælde interne hverv, som arbejder for Forn 
Sidr Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark.
De økonomiske konsekvenser for det fremsatte VÆF/BF skal udarbejdes af 
kasseren og skriftligt forelægges Altinget inden forslaget går til afstemning.

Begrundelse Der ønskes fuld gennemsigtighed, holde kontingenter nede og det er 
pålagt at spare.

Stemmeberettigede:

Ja:

Nej:

Blank:
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Bagside & Forside foto af Benny Schacksen

j. Valg af bestyrelse.

    Stemmeberettigede:

    1. Person :

    2. Person :

    3. Person :

    4. Person :

    5. Person :

    6. Person :

    7. Person :

k.  Valg af revisor.

    Stemmeberettigede:

    Revisor :

l. Eventuelt.

m. Lukning af Tinget

    v. Jesper Gredsted Smidth, Formand

i. Valg af Thul

Stemmeberettigede:

Person :


