Vedtægter for Dansk Lærerforening i Sydslesvig e. V.

1.0 Foreningens navn og sæde.
1.1 Foreningens navn er Dansk
Lærerforening i Sydslesvig e. V..
Den udgør kreds 163 i Danmarks
Lærerforening, jf. Danmarks
Lærerforenings vedtægter § 10.
Foreningen er registreret i
foreningsregisteret i Flensborg som
"e. V."
1.2 Foreningens sæde er Søndergade 31 i
Harreslev.
2.0 Foreningens formål.
2.1 Foreningens formål er at varetage
medlemmernes pædagogiske,
tjenstlige og økonomiske interesser
samt styrke sammenholdet mellem
medlemmerne.
2.2 Disse formål skal bl.a. opnås ved at
indgå overenskomster. I denne
sammenhæng bekender foreningen
sig til lovlige arbejdskampmidler.
Før en strejke iværksættes, skal 50 %
af medlemmerne i fraktion 1- 3
stemme for.
3.0 Medlemskab.
3.1 Som medlem af foreningen kan
optages enhver, der er medlemsberettiget i henhold til Danmarks
Lærerforenings vedtægter § 3 og §
10, idet forvaltningschefer dog
henvises til Danmarks
Lærerforenings kreds 181
(Landskredsen).
3.2 Det enkelte medlem af kredsen
hæfter overfor kredsens forpligtelser
alene med sit indbetalte og forfaldne
kontingent til kredsen.
3.3 Medlemskab ophører ved død,
udmeldelse eller udelukkelse.
Ophører medlemskabet, ophører alle
medlemsrettigheder.
4.0 Foreningens organer.
Foreningens organer er:

a) generalforsamlingen
b) den forretningsførende samt den
udvidede bestyrelse (kredsstyrelse)
c) tillidsrepræsentanterne
5.0 Generalforsamlingen.
5.1 Generalforsamlingen er foreningens
øverste myndighed. Ordinær
generalforsamling afholdes en gang
årligt i februar eller marts måned og
indkaldes skriftligt med mindst 4
ugers varsel.
Generalforsamlingen er
beslutningsdygtig uanset antallet af
fremmødte.
5.2 Generalforsamlingen kan kun træffe
beslutninger om sager, der er optaget
på dagsordenen.
Forslag, der ønskes optaget på
dagsordenen, skal skriftligt foreligge
kredsstyrelsen senest tre uger før
generalforsamlingen afholdes.
5.3 Endelig dagsorden bilagt forslag til
6.0, punkterne 4, 5 og 6 bekendtgøres
på kredsens hjemmeside senest en uge
før generalforsamlingens afholdelse.
5.4 Beslutninger træffes ved almindeligt
flertal (jf. dog 13.1).
Skriftlig afstemning afholdes, når
generalforsamlingens flertal ønsker
det, med mindre generalforsamlingens
forretningsorden fastlægger andet.
5.5 Personvalg er skriftlige, hvis der er
opstillet flere kandidater, end der skal
vælges.
5.6 Der kan ikke afgives stemme pr.
fuldmagt/brev.
5.7 Generalforsamlingens forhandlinger
optages i et beslutningsreferat, som
opbevares i foreningens arkiv.
6.0 Dagsorden.
På den ordinære generalforsamlings
dagsorden skal følgende punkter
optages:
1. Valg af dirigent

2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Budget
- herunder fastsættelse af
vederlag og kontingent
6. I lige år: Valg
7. Eventuelt
7.0 Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling
afholdes, når kredsstyrelsen finder
det ønskeligt, eller når mindst ti
procent af medlemmerne skriftligt
kræver det og fremsender motiveret
forslag til dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal
generalforsamlingen afholdes senest
en måned (skoleferier fraregnet)
efter, at begæringen er fremsat.
Ekstraordinær generalforsamling
skal indkaldes med mindst en uges
varsel ved opslag på skolerne samt
ved udsendelse til fraktion fire.
8.0 Kredsstyrelsen.
8.1 Foreningen ledes af en bestyrelse
(kredsstyrelsen).
Retsligt og ikke-retsligt
repræsenteres den i henhold til § 26
BGB af formand, næstformand og
kasserer. Hver to personer er
berettiget til at repræsentere
foreningen.
Derudover er flere personer tilknyttet
kredsstyrelsen (udvidet bestyrelse).
Denne udvidede bestyrelse
repræsenterer som kredsstyrelse foreningen i dens egenskab af kreds 163
i Danmarks Lærerforening.
Kredsstyrelsen sammensættes og
vælges som anført i afsnit 8.2.
8.2 På den ordinære generalforsamling
vælges i lige år blandt medlemmerne
i fraktion 1 og 4:
8.2.1 Kredsens delegerede til Danmarks
Lærerforenings kongres og to
suppleanter efter de af
hovedstyrelsen nærmere fastsatte

retningslinjer.
De valgte delegerede er samtidig valgt
til kredsstyrelsen.
8.2.2 Formand (vælges blandt de
delegerede)
8.2.3 Næstformand
8.2.4 Kasserer
8.2.5 To kredsstyrelsesmedlemmer og tre
suppleanter
8.2.6 To revisorer og to suppleanter
8.2.7 Valgene gælder fra den 1. april i lige
år til den 31. marts i det følgende lige
år.
8.3 Fraktion 4 vælger et pensionistudvalg
senest 8 dage før generalforsamlingen
i lige år. Funktionsperioden er 2 år fra
1. april. Der afholdes et årligt møde
mellem pensionistudvalget og
repræsentanter for kredsstyrelsen.
9.0 Kredsstyrelsens forretningsorden.
Kredsstyrelsen er beslutningsdygtig,
hvis mere end halvdelen af
kredsstyrelsesmedlemmerne er til
stede.
I tilfælde af stemmelighed i
kredsstyrelsen bortfalder forslaget.
Kredsstyrelsen nedsætter om
fornødent faste udvalg og vælger
repræsentanter til udvalg m. v., hvori
foreningen er repræsenteret.
I øvrigt fastsætter kredsstyrelsen selv
sin forretningsorden.
10.0 Tillidsrepræsentanterne.
10.1 Ved tjenestesteder med mindst 3
medlemmer vælger medlemmerne i
lige år for 2 skoleår ad gangen en
tillidsrepræsentant og en suppleant.
Valgterminen fastsættes af
kredsstyrelsen.
Efter aftale med kredsstyrelsen kan
medlemmerne ved 2 eller flere
tjenestesteder, såfremt der i alt er
mindst 3 medlemmer, vælge en fælles
tillidsrepræsentant og en suppleant.
Medlemmer uden fast tjenestested kan
vælge en tillidsrepræsentant og en

suppleant.
10.2 Tillidsrepræsentanterne
sammenkaldes af formanden, når
kredsstyrelsens flertal ønsker det
eller når mindst en femtedel af
tillidsrepræsentanterne tilstiller
formanden en motiveret anmodning
herom.
Tillidsrepræsentanterne indkaldes til
møde med kredsstyrelsen mindst fire
gange om året.
10.3 Tillidsrepræsentanten formidler
samarbejdet mellem det/de
tjenestested(er), vedkommende
repræsenterer og
kredsstyrelsen/hovedstyrelsen.
11.0 Faglige klubber.
Med det formål at styrke det
fagpolitiske arbejde på
tjenestestederne og blandt
medlemmerne danner kredsens
medlemmer i fraktion 1 ved de
enkelte tjenestesteder en faglig klub.
Klubbens forretningsorden skal
godkendes af kredsstyrelsen.
Tillidsrepræsentanten er formand for
klubben og er forbindelsesled til
kredsstyrelsen.
11.1 Medlemmer uden fast tjenestested
kan udgøre en særlig klub under
kredsen. Tillidsrepræsentanten
varetager forbindelsen med
kredsstyrelsen.
11.2 Generalforsamlingen afsætter hvert
år et beløb til klubbernes drift.
12.0 Medlemsbidrag.
12.1 Medlemsbidraget til kredsen
fastsættes på den årlige
generalforsamling for et år ad
gangen.
En ekstraordinær generalforsamling
kan derudover påligne ekstrabidrag,
såfremt dette er nødvendigt.
12.2 Foreningens regnskabsår er
kalenderåret.
13.0 Vedtægtsændring.

Nærværende vedtægt kan ændres, når
forslag om ændring er optaget på
dagsordenen for en generalforsamling
indkaldt med den for ordinær
generalforsamling gældende frist, og
når mindst to tredjedele af de i
afstemningen deltagende medlemmer
stemmer herfor.
Således vedtaget på den ordinære
generalforsamling 12. marts 2018 til
ikrafttræden med virkning fra den 1. april
2018.

