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Forslag til Ændring af vedtægternes referencer til valgte og frikøbte
Motivering
Forudsat at kongressen ved behandling af kongresforslag 7.1 ’Kongresdokument 1’ tilslutter
sig hovedbestyrelsens indstilling om, at der sker en generel præcisering af formuleringerne
vedr. frikøbte og valgte, bør der ske en tilsvarende præcisering i Forbundets vedtægter.
Behovet for ændringer vedrører forbundsvedtægternes § 14, stk. 2 b, hvoraf det fremgår, at
hovedbestyrelsen er forpligtet til at fremsætte forslag, ’således at kongressen fastsætter de
frikøbtes løn- og ansættelsesvilkår’. Som konsekvens af forslaget om reformulering af
kongresdokument 1 stilles forslag om ny formulering i § 14, stk. 2 b:
Hovedbestyrelsen er forpligtet til at fremsætte forslag således, at kongressen fastsætter løn og
vilkår for valgte og frikøbte.
Samme form for konsekvensrettelse skal ske i § 10, stk. 2, hvor der i dag refereres til frikøbte.
Det foreslås ændret, så der fremover i stedet refereres til valgte.
I § 10, stk. 2 refereres der til tillidsmænd i A-kassen. En funktion der ikke har eksisteret i en
årrække, hvorfor hovedbestyrelsen indstiller til kongressen, at formuleringen udgår af
vedtægterne. Forslag til ny formulering i § 10, stk. 2 er:
§ 10, stk. 2
Medlemmer, som vælges til at varetage specielle opgaver som forbundsformand, 1. eller 2.
forbundsnæstformand, forbundskasserer, kredsformænd og faglige sekretærer, opretholder
organisatoriske rettigheder i den kreds, pågældende var henført til ved valgets etablering.

Indstilling
Kongressen vedtager den foreslåede ændring af vedtægternes § 14, stk. 2 b.
Kongressen vedtager den foreslåede ændring af vedtægternes § 10, stk. 2
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Ændringsforslag til Forbundets vedtægter
Gældende vedtægter

Ændringsforslag

§ 10, stk. 2
Medlemmer, som frikøbes til at
varetage specielle opgaver som
forbundsformand, 1. eller 2.
forbundsnæstformand,
forbundskasserer,
kredsformænd, faglige
sekretærer og tillidsmænd i akassen, opretholder
organisatoriske rettigheder i
den kreds, pågældende var
henført til ved frikøbets
etablering.

§ 10, stk. 2
Medlemmer, som vælges til at
varetage specielle opgaver som
forbundsformand, 1. eller 2.
forbundsnæstformand,
forbundskasserer,
kredsformænd og faglige
sekretærer, opretholder
organisatoriske rettigheder i
den kreds, pågældende var
henført til ved valgets
etablering.

§ 14, stk. 2.

§ 14, stk. 2.

Hovedbestyrelsen er forpligtet
til at fremsætte forslag,
således at kongressen:
a)

b)

fastsætter generelle
retningslinjer for
forbundets virksomhed for
den kommende kongresperiode, herunder
generelle retningslinjer for
regulering af medlemskontingent, den økonomiske
fordeling mellem forbund
og kredse, samt den økonomiske fordeling
kredsene imellem,
fastsætter de frikøbtes lønog ansættelsesvilkår.

Motivering
Det tydeligøres, at
bestemmelsen vedrører
valgte, samtidig med at
formuleringen om
tillidsmænd i A-kassen
udgår, da de ikke
længere eksisterer o
organisationen.

Hovedbestyrelsen er
forpligtet til at fremsætte
forslag, således at
kongressen:
a)fastsætter generelle
retningslinjer for
forbundets virksomhed for
den kommende kongresperiode, herunder generelle
retningslinjer for regulering
af medlemskontingent, den
økonomiske fordeling
mellem forbund og kredse,
samt den økonomiske
fordeling kredsene imellem,
b) fastsætter løn og vilkår
for valgte og frikøbte.
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Det tydeligøres, at valgte
ikke er at betragte som
ansatte, og skelnes
samtidig mellem det at
være valgt og frikøbt.

