VEDTÆGTER
FOR
Frederikssund Lærerkreds
Danmarks Lærerforening
Kreds 37
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§1
Kredsens navn er Frederikssund Lærerkreds. Hjemstedskommunen er Frederikssund.
Den udgør kreds 37 af Danmarks Lærerforening.

§2
Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser og
styrke sammenholdet mellem medlemmerne.

§3
Som medlem skal optages enhver, som ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægters §§ 3 og 10 har
ret til at være medlem af kredsen. Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret efter
de nærmere bestemmelser i vedtægterne.

§4
Kontingent til kredsen og betalingsterminer fastsættes på den ordinære generalforsamling på
grundlag af et af styrelsen udarbejdet budget.
stk.2. Kontingentet til hovedforeningen og kreds 37 reguleres pr. 1/1 med den af kongressen
fastsatte ændring. Styrelsen kan dog beslutte et uændret kontingent fra januar og frem til
generalforsamlingen i marts.
stk. 3. Regnskabsåret er 1/1 til 31/12.
Regnskabet afleveres til revision senest 1/2 og forelægges på generalforsamlingen i februar / marts.

§5
Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang
årligt i årets første kvartal, og indkaldes ved opslag på skolerne og meddeles på
www.folkeskolen.dk med mindst 3 ugers varsel.
stk. 2. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der optages på dagsordenen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt, jf. dog Danmarks
Lærerforenings vedtægter § 10.
stk. 3. Beslutninger træffes med almindeligt flertal ( jf. dog §§ 9 og 12 ). Skriftlig afstemning
afholdes såfremt 10 medlemmer begærer det. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning.
stk. 4. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge hos formanden senest
10 dage før generalforsamlingen afholdes. Endelig dagsorden og en oversigt over det reviderede
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regnskab for det foregående regnskabsår bekendtgøres sammen med forslag til budget og forslag til
styrelsesmedlemmer ved opslag på skolerne senest 5 dage før generalforsamlingen.
stk. 5. Et forslag om et mistillidsvotum til kredsstyrelsen kan behandles på en lovligt indkaldt
generalforsamling jf. Danmarks Lærerforenings vedtægter § 10.
Vedtages et mistillidsvotum til kredsstyrelsen, indkalder denne til ekstraordinær generalforsamling,
der skal vælge ny kredsstyrelse.

§6
På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Beretning.
Regnskab.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af ydelse til styrelsen.
Budget og fastsættelse af kontingent.
Valg, jf. § 9.
Eventuelt.

§7
Over generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af dirigenten og den
fungerende formand.

§8
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når enten forretningsudvalget eller styrelsen finder det
ønskeligt, eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt kræver det og indsender forslag til
dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned (
sommerferien fraregnet ) efter, at begæring er fremsat.
stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved opslag på
skolerne. Bestemmelserne i § 5 om beslutninger finder tilsvarende anvendelse ved ekstraordinær
generalforsamling.

§9
Kredsstyrelsen består af følgende medlemmer:
a. Formand

Side 3 af 5

b.
c.
d.
e.
f.

Næstformand
Kasserer
1. faglig sekretær
Kongresdelegeret
Samtlige kredsens tillidsrepræsentanter, valgt i henhold til Danmarks
Lærerforeningsvedtægter §11

stk. 2. I "lige" år vælges der på den ordinære generalforsamling: Formand, næstformand, kasserer,
1 faglig sekretær samt en kongresdelegeret, 2 suppleanter til den kongresdelegerede, 3 suppleanter
for de øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer af kredsstyrelsen, 2 revisorer samt en
revisorsuppleant.
Valgene gælder for en 2-årig periode gældende pr. 1. april.
stk. 3. Formand og kasserer kan ikke være samme person.
stk. 4. Kandidatopstilling sker på følgende måde:
Senest 3 uger før generalforsamlingen indkalder styrelsen kandidatforslag ved opslag på skolerne.
Et kandidatforslag er kun gyldigt, når der er bilagt erklæring fra den pågældende kandidat om, at
vedkommende er villig til at modtage valg, og når det er formanden i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen. Navnene på de forud modtagne gyldige kandidatforslag udsendes sammen
med endelig dagsorden.
Endvidere kan der opstilles kandidater på selve generalforsamlingen. Disse forslag er kun gyldige,
når kandidaten personligt erklærer sig villig til at modtage valg, eller når der foreligger
underskrevet erklæring herom fra den pågældende.
stk. 5. Valgene foregår på følgende måde:
A. Valg af formand og kongresdelegeret samt dennes suppleanter, foretages efter de af
hovedstyrelsen fastsatte "Retningslinjer for valg af kongresdelegerede m.fl.", som udsendes
før hvert valg til Danmarks Lærerforenings kongres. Valg af kredsens 2. delegerede er
samtidig valg af kredsens næstformand.
B. Valg af kasserer.
C. Valg af 1 faglig sekretær.
D. Andre personvalg.
F. For alle valg gælder følgende:
Såfremt der ikke er opstillet flere kandidater end det antal, der skal vælges, er de foreslåede
kandidater valgt uden afstemning.
Ved valg af suppleanter, faglige sekretærer og revisorer kan der højst stemmes på det antal,
der skal vælges. Kandidaterne er valgt i den rækkefølge, der angives af antallet af opnåede
stemmer.
Generalforsamlingen kan træffe bestemmelse om, at valg af revisorer og suppleant for disse
kan afvikles under et, således, at den kandidat, der ikke opnår valg som revisor, og som har
flest stemmer blandt de ikke valgte, indtræder som suppleant.
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§ 10
stk.1.
De generalforsamlingsvalgte styrelsesmedlemmer udgør et forretningsudvalg, der leder kredsen
mellem styrelsesmøderne.
stk. 2. Styrelsen er beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af styrelsen giver fremmøde. I
tilfælde af stemmelighed i styrelsen er formandens stemme udslagsgivende. I øvrigt fastsætter
styrelsen selv sin forretningsorden.
stk. 3. Der afholdes mindst 4 årlige styrelsesmøder.

§ 11

Lærerpersonalet ved hver skole vælger en tillidsrepræsentant og en suppleant for denne for mindst 2
år ad gangen.
Valget udskrives af kredsstyrelsen i henhold til Danmarks Lærerforenings vedtægter § 11.

stk. 1. Et forslag om et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant/kontaktperson behandles efter
Danmarks Lærerforenings vedtægter §§ 11 og 11B.
§ 11 a. Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt
medlemmerne danner kredsens medlemmer i fraktionerne 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder en
faglig klub.
Klubbens forretningsorden skal godkendes i kredsstyrelsen.
TR er formand for klubben og er forbindelsesled i kredsstyrelsen.
Kredsstyrelsen afsætter hvert år et beløb til klubbens drift.
§ 12

Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en
generalforsamling, indkaldt med den for ordinær generalforsamling fastsatte indvarslingsfrist, og
når mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer ( incl. blanke stemmer ) stemmer for.
stk. 2. Nærværende vedtægter er vedtaget på den ordinære kredsgeneralforsamling d. 9. marts 2006
stk. 3. Vedtægterne træder i kraft ved deres vedtagelse.
Vedtaget på generalforsamlingen i 2012 og ændret ved ekstraordinær generalforsamling 2020.
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