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Kredsenes antal af hovedbestyrelsesmedlemmer og kongresdelegerede i relation til
medlemstal

A.
1.

I vedtægternes § 18, stk. 2 fastsættes antallet og fordelingen af hovedbestyrelsens
medlemmer som følger:
"Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalget, SL's repræsentant(er) i a-kassens
daglige ledelse samt 29 medlemmer fra kredsene. Heraf tildeles hver kreds 1 hovedbestyrelsesmedlem, og de øvrige fordeles på baggrund af kredsens andel af det
samlede medlemstal.
Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) tiltræder hovedbestyrelsen med 2
medlemmer. PLS’ medlemmer af hovedbestyrelsen har status som observatører med
taleret, men uden stemmeret.”

2.

Fordelingen af hovedbestyrelsesmedlemmer fastsættes for 2 år ad gangen på baggrund af medlemstallet pr. 1. august i ulige år og vedtægternes § 18, stk. 2, med
henblik på valg på den ordinære generalforsamling samme år.
Det er de medlemmer, der af forbundet til hver en tid defineres som antal aktive
medlemmer / stemmeberettigede medlemmer pr. kreds, som ligger til grund for beregningen.

Fordelingen af hovedbestyrelsesmedlemmer sker på følgende måde:
Medlemstallet pr. 1. august deles med 29. Det derved fremkomne tal anvendes som
divisor ved tildeling af antal hovedbestyrelsesmedlemmer.
Hver kreds fradrages medlemmer svarende til divisor, jf. vedtagelsen om 1 medlem.
Har en kreds ikke medlemstal så stort som divisor, tildeles den alligevel 1 mandat.
Hver enkelt kreds' rest divideres herefter med divisor. De resterende mandater fordeles efter princippet størst rest.
Ændringer i fordeling af hovedbestyrelsesmedlemmer har virkning fra funktionsperiodens start, jf. punkt 3.
3.
B.
1.

Funktionsperioden er fra valgtidspunktet og frem til der foretages nyvalg på generalforsamlingen.
I vedtægternes § 15, stk. 1 fastsættes antal og fordeling af kongresdelegerede som
følger:
"Kongressen består af hovedbestyrelsesmedlemmer jf. § 18, stk. 2 og de delegerede
fra kredsene. Der fordeles 160 delegerede mellem kredsene efter medlemstal. Kredse, der ikke herved opnår mindst 4 delegerede, tildeles ekstra delegerede op til 4.
Ekstra delegerede medregnes ikke i de 160 delegerede, som fordeles efter medlemstal.
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Desuden indgår forretningsudvalget fra Pædagogstuderendes LandsSammenslutning
som observatører med taleret, men uden stemmeret.”
2.

Fordelingen af de 160 kongresdelegerede fastsættes for 2 år ad gangen på baggrund
af medlemstallet pr. 1. august i ulige år.
Fordelingen af kongresdelegerede til de enkelte kredse sker på følgende måde:
Det opgjorte medlemstal divideres med 160 - og kvotienten er grundtal pr. delegeret. Bliver antallet af delegerede herefter under 160, fordeles de resterende efter
resttal i størrelsesorden. Kredse, der herefter ikke har opnået mindst 4 delegerede,
tillægges delegerede op til 4. Disse tillægsdelegerede er udover de 160 delegerede.
Ændringer i fordelingen af kongresdelegerede som følge af optælling i august i ulige
år har virkning i hver kreds fra afholdelse af generalforsamling samme år fra den 1.
november i ulige år jf. vedtægternes § 11, stk. 2.

3.

Såfremt der udelukkende foretages valg til kongresdelegerede på den ordinære generalforsamling er funktionsperioden fra valgtidspunktet og frem til næste ordinære
generalforsamling med valg.
Vælges kongresdelegerede på andre tidspunkter end jf. vedtægternes § 11, stk. 2,
slutter funktionsperioden den 31. oktober i ulige år.
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