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Vedtægter
for Odense Lærerforening
DLFs 82. kreds
§ 1.

Foreningens navn er “Odense Lærerforening, DLFs 82. kreds”. Dens hjemsted
er Odense Kommune. Kredsen er tillige valgkreds.

§ 2.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og
pædagogiske interesser og at styrke sammenholdet blandt medlemmerne.
Som en del af kredsen råder Odense Lærerforening, DLFs 82. kreds, over en
særlig fond, hvis vedtægter findes som bilag til disse vedtægter for Odense
Lærerforening.

§ 3.

Foreningen udgiver et medlemsblad, hvis medarbejdere ansættes af styrelsen
og har en hjemmeside www.odenselaererforening.dk

§ 4.

Som medlem kan optages enhver, som ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægter §§ 3 og 10 har ret til at være medlem af kredsen. Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret.

§ 5.

Kontingent til Odense Lærerforening fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling for perioden 1. april til efterfølgende 31. marts.
Kontingentet til DLF fastsættes på den årlige kongres i ulige år og fastsættes af
hovedstyrelsen i lige år for perioden 1. januar til efterfølgende 31. december.
Kredskontingent opkræves sammen med kontingent til DLF.
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.
Det enkelte medlem af Odense Lærerforening, DLFs 82. kreds, hæfter over for
kredsens forpligtelser alene med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent til
kredsen.

§ 6.

Indmeldelse sker elektronisk på foreningens hjemmeside eller på foreningens
indmeldelsesformular gennem tillidsrepræsentanten eller til Odense Lærerforenings kontor. Enhver indmeldelse modtages under forbehold af hovedstyrelsens godkendelse. Udmeldelse sker skriftligt til Odense Lærerforening s kontor
med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar, en 1. april, en 1. juli eller en 1. oktober.
Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent, påløbne renter og
gebyrer senest 1 måned efter påkravets afsendelse, slettes som medlem af foreningen til et kvartals udløb.
Genindmeldelse kan kun ske, efter at kontingentet er indbetalt, eller der er truffet bindende aftale om beløbets afvikling.

§ 7.

Kredsstyrelsen består af 9 medlemmer, heri indregnet formanden og næstformanden. Kredsstyrelsen tegner foreningen.

§ 8.

Valg til DLFs kongres og til kredsstyrelsen foregår på den ordinære generalforsamling i alle lige år efter de af Danmarks Lærerforening udsendte ret-
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ningslinjer.
a.

Valgene gælder fra den 1. april og 2 år frem.

b.

Kandidatforslag, der fremsættes senest 14 dage før generalforsamlingen, udsendes sammen med den endelige dagsorden.
Kandidatopstilling kan også finde sted på generalforsamlingen.

c.

Valg af kredsformand
Formanden vælges af og blandt fraktionerne 1, 2 og 4. Hvis der er foreslået mere end 1 kandidat, foretages skriftlig afstemning. Valget afgøres
ved absolut flertal. Opnår ingen af kandidaterne absolut flertal ved første
afstemning, foretages der omvalg blandt de tre, der har fået flest stemmer.
Opnår ingen af kandidaterne absolut flertal ved denne afstemning, foretages der omvalg blandt de to kandidater, der har fået flest stemmer i anden
omgang.
Ved stemmelighed i denne runde afgøres valget ved lodtrækning. Formanden er samtidig valgt som delegeret.

d. Valg af næstformand
Valget foregår efter samme regler, som gælder for valg af formand,
Næstformanden er samtidig valgt som delegeret.
e. Valg af delegerede og suppleanter for disse samt øvrige kredsstyrelsesmedlemmer og disses suppleanter.
Disse vælges i én valgrunde af og blandt medlemmer af fraktion 1, 2 og 4,
således at de valgte kongresdelegerede sammen med de først valgte
kongressuppleanter udgør kredsstyrelsen.
f.

Disse valg foretages efter følgende model:
1. Hvert medlem kan på stemmesedlen højst skrive navnene på det antal
kandidater, der kan vælges.
2. Navne på kandidaterne anføres i den rækkefølge, hvori hver enkelt
stemmeberettiget ønsker kandidaterne valgt.
3. Ved opgørelse af valgets resultat gives den kandidat, der på en stemmeseddel er anført som nr. 1, det antal stemmer, som svarer til antallet
af mandater, der skal vælges. Nr. 2 på hver stemmeseddel tildeles en
stemme mindre end antallet af mandater, der skal vælges, nr. 3 tildeles
2 stemmer mindre end nr. 1 og så fremdeles. De kandidater, der herefter har opnået de højeste stemmetal, er valgt.
I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

g.

Valg af kredsformand, næstformand, delegerede, suppleanter for disse og
valg af kredsstyrelse gennemføres i overensstemmelse med de af hovedstyrelsen før hver valggeneralforsamling udsendte retningslinjer, jf. DLFs
vedtægter § 10.
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§ 9.

§ 10.

a.

Generalforsamlingen vælger i lige år 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Disse valg gælder for to år.

b.

Regnskabet revideres af de valgte revisorer og en af styrelsen udpeget
statsautoriseret revisor.

Bortset fra valg af formand og næstformand konstituerer styrelsen sig selv.
Formanden må ikke tillige være kasserer.
Der føres et beslutningsreferat over styrelsesmøderne.
De enkelte styrelsesmedlemmer kan forlange særstandpunkter ført til referat,
og referatet skal på forlangende forelægges medlemmerne på generalforsamlingen. I øvrigt bestemmer styrelsen selv sin forretningsorden.
Styrelsen ansætter en kasserer, fortrinsvis blandt foreningens medlemmer i
fraktionerne 1-2 med interesse for organisationens arbejde.

§ 11.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

§ 12.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år. Der indkaldes med 3 ugers varsel
ved opslag på skolerne gennem TR på SkoleKom samt meddelelse på
www.odenselaererforening.dk og www.folkeskolen.dk
Lige år
På den ordinære generalforsamling i februar/marts måned i alle lige år anvendes den i § 13 fastsatte dagsorden.
Der foretages – efter hovedstyrelsens retningslinjer for valg af kongresdelegerede – valg til Danmarks Lærerforenings kongres og kredsstyrelsen, jf. § 8.
Ulige år
På den ordinære generalforsamling i februar/marts måned i ulige år aflægges
beretning, ligesom reviderede regnskaber og forslag til kontingent forelægges til
godkendelse.
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på
dagsordenen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog §§ 25 og 26. Skriftlig
afstemning foretages, når mindst 5 medlemmer begærer det.
Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere
kandidater, end der skal vælges. Der kan ikke stemmes per fuldmagt eller brev.

§ 13.

Bestemmelser vedr. dagsordenen til de ordinære generalforsamlinger.
a.

På den ordinære generalforsamling i lige år skal følgende punkter findes på dagsordenen:
1.

Valg af dirigent

2.

Godkendelse af forretningsorden
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b.

3.

Formandens beretning

4.

Regnskab

5.

Indkomne forslag

6.

Fastsættelse af frikøb/vederlag til styrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter (jf. § 16).

7.

Forelæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent

8.

Valg i henhold til §§ 7, 8 og 9

9.

Eventuelt

På den ordinære generalforsamling i ulige år aflægges beretning, ligesom reviderede regnskaber og forslag til kontingent forelægges til godkendelse.

§ 14.

Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, må være formanden i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag optages på
dagsordenen, der udsendes til skolerne gennem TR på SkoleKom samt lægges
på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen. Hvis hovedindholdet af et sådant forslag ikke fremgår tydeligt af dagsordenen, må mere
udførlig omtale af forslaget udsendes sammen med dagsordenen. Formandens
skriftlige beretning udsendes til skolerne gennem TR på SkoleKom samt lægges på foreningens hjemmeside senest 1 måned før den ordinære generalforsamling. En oversigt over udvalgenes arbejde udarbejdes af udvalgsformændene og udsendes sammen med den skriftlige beretning.

§ 15.

Foreningen kan i forbindelse med internationalt solidaritetsarbejde yde fagpolitisk og humanitær støtte til lærere eller lærerorganisationer, som rammes af alvorlige katastrofer eller krig, eller som på grund af fagligt arbejde udsættes for
forfølgelse og/eller undertrykkelse.

§ 16.

Ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter fastsættes af generalforsamlingen.

§ 17.

Odense Lærerforenings særlige fond følger standardvedtægten for særlig fond
i kredse med medlemmer, der efter Danmarks Lærerforenings vedtægter bidrager til foreningens særlige fond.

§ 18.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af styrelsen ønsker
det, eller når 200 af kredsens almindelige medlemmer skriftligt begærer det
over for formanden. En sådan begæring skal indeholde de dagsordenspunkter,
der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som den ordinære
generalforsamling, dog med mindst 10 dages varsel, skolelukningsperioder fraregnet.
Indkaldelsen skal indeholde den endelige dagsorden for generalforsamlingen.
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§ 19.

Et forslag om et mistillidsvotum til kredsstyrelsen kan behandles på en lovligt
indkaldt generalforsamling, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen
og bekendtgjort sammen med denne. Vedtager generalforsamlingen forslaget,
indkalder kredsstyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden
1 måned, skolelukningsperioder fraregnet, med nyvalg af kredsstyrelse og kongresdelegerede på dagsordenen.
Den nyvalgte kredsstyrelse tiltræder straks med den resterende del af den ordinære valgperiode som sin funktionsperiode. Vedtages et mistillidsvotum som
ovennævnt på en ekstraordinær generalforsamling to måneder eller mindre før
den fastsatte periode for afholdelse af ordinær generalforsamling, udskydes nyvalg dog hertil.

§ 20.

På enhver arbejdsplads vælges en tillidsrepræsentant og en suppleant for
denne blandt medlemmerne på arbejdspladsen efter de til enhver tid gældende
TR-regler.
Tillidsrepræsentanten tiltræder den 1. august.
Kredsstyrelsen drager omsorg for, at de arbejdsledige medlemmer i kredsen
vælger kontaktpersoner. Styrelsen fastsætter antallet. Valg af kontaktpersoner
for de arbejdsledige medlemmer finder sted i begyndelsen af skoleåret, dog inden 1. oktober. Disse vælges for et år ad gangen. Valget udskrives af kredsstyrelsen, og valgbarhedsbetingelserne meddeles samtidig.

§ 21.

Valg af tillidsrepræsentant ved nyoprettede skoler afvikles efter regler udarbejdet af hovedstyrelsen.

§ 22.

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.
TR/kontaktpersonen er formand for klubben og er forbindelsesled til kredsstyrelsen.
Stk. 2. Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under
kredsen.
TR/kontaktpersonen varetager forbindelsen med kredsstyrelsen.
Stk. 3. Medlemmer, som ikke er ansat på en skole, men er ansat efter overenskomst indgået af DLF eller LC, kan udgøre en særlig klub under kredsen.
Stk. 4. Generalforsamlingen afsætter hvert år et beløb til klubbernes drift.
Stk. 5. Klubbens forretningsorden, som skal være i overensstemmelse med
OLF’s vedtægter, godkendes på et fagligt møde i klubben. Såfremt der er betydningsbærende forskelle i forhold til den vejledende forretningsorden, skal
klubbens forretningsorden godkendes i styrelsen.

§ 23.

Tillidsrepræsentanterne sammenkaldes af formanden, eller når styrelsens flertal
anmoder formanden herom. Anmodningen skal være skriftlig og motiveret.
Indkaldelse sker dog mindst 4 gange årligt. Indkaldelse af tillidsrepræsentanterne sker så vidt muligt med 1 uges varsel.
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§ 24.

Tillidsrepræsentanten formidler samarbejdet mellem de medlemmer,
han/hun repræsenterer, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen. Tillidsrepræsentanten kan formidle materiale fra foreningens medlemmer og fra andre organisationer. Kredsstyrelsen informeres om modtaget og afsendt materiale.

§ 25.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun behandles på en generalforsamling,
når de er optaget på dagsordenen. Vedtagelse kræver en majoritet på 2/3 af de
afgivne stemmer, der inkluderer blanke (stemmer ikke), men ikke ugyldige
stemmer.

§ 26.

Odense Lærerforening, DLFs 82. kreds kan med hovedstyrelsens forudgående
godkendelse kun opløses, hvis dette vedtages på en generalforsamling, indkaldt efter de for ordinære generalforsamlinger gældende regler, på hvilken
mindst 2/3 af generalforsamlingens tilstedeværende almindelige medlemmer
stemmer derfor, idet blanke (stemmer ikke) er inkluderet heri, men ikke ugyldige
stemmer. Opnås der ikke 2/3s flertal for forslaget, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning træffes ved almindelig stemmeflertal.
I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse efter kredsens formålsbestemmelse.
Ved kredsens opløsning tilfalder dog de til enhver tid værende midler i kredsens
særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc., Danmarks Lærerforenings særlige fond.
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Odense Lærerforening
Klaregade 19, 2. sal  5000 Odense C

Vedtægter
for Odense Lærerforening
Kreds 82s særlige fond
§ 1.

Odense Lærerforening, kreds 82s særlige fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1 og 2 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold.

§ 2.

Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond og ved indbetalinger fra kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1 og 2.
Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser,
andre kredsfonde eller lignende. Fondens midler kan heller ikke overføres til
andre kredse.

§ 3.

Over kredsens særlige fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af
kredsens revisorer og en statsautoriseret eller registreret revisor, som udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Indvundne renter, udbytter mv. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter.

§ 4.

Fondens midler tilhører kredsen, jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter
§ 9, stk. 9.
Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse.

§ 5.

Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens særlige fond til konfliktramte
medlemmer af kredsen træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen.

§ 6.

Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid,
konflikten har stået på, er medlemmer, der har modtaget støtte fra kredsens
særlige fond, forpligtede til at tilbagebetale det beløb, hvormed ydelserne fra
kredsens særlige fond, og fra Danmarks Lærerforening samt lønnen tilsammen overstiger den løn, den pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten ikke havde fundet sted.

§ 7.

Med hovedstyrelsens forudgående godkendelse med 2/3 flertal kan
kredsstyrelsen med 2/3 flertal eller kredsgeneralforsamlingen med 2/3 flertal
beslutte at anvende midler fra kredsens særlige fond til aktiviteter, hvis
specifikke formål er at modvirke konflikters opståen.
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§ 8.

I tilfælde af kredsens ophør som kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder de til
enhver tid værende midler i kredsens særlige fond, herunder eventuel fast
ejendom, inventar etc., Danmarks Lærerforenings særlige fond. Ved eventuel
sammenlægning med en anden kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder
midlerne i kredsens særlige fond den sammenlagte/fusionerede kreds´ særlige
fond.

Disse vedtægter er vedtaget på Odense Lærerforenings generalforsamling den 15. marts 2013.

