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Forslag til vedtægtsændring (§ 15)
Forslag 5.H til repræsentantskabsmødet 10. november 2017: Forslag til
vedtægtsændring
Forslag:
I § 15 ændres
"Generalforsamlingen består af kredsbestyrelsesmedlemmerne i foreningens 8 kredse samt
foreningens formand og næstformand."
til:
"Generalforsamlingen består af repræsentantskabet valgt til det forrige repræsentantskabsmøde.
Dog således, at nyvalgte tillidsrepræsentanter valgt senest ved skoleårets udløb i rep-møde-året
overtager den tidligere TRs mandat. Det samme gælder nyvalgte TR-suppleanter, hvor denne har
et mandat. Derudover gælder reglerne for "Suppleanter for skolerepræsentanter" og
"Kredsrepræsentanter" som beskrevet i § 13, stk. 5."
Stillet af
Hans Jørgen Vad.
Begrundelse:
Dette forslag fastholder den nye valgmetode til repræsentantskabet, som blev vedtaget i 2016 –
med de fordele, som den indebærer.
Dernæst fastholder det en opdeling mellem et "lille" og et "stort" årsmøde (ligesom i DLF*) – og
den økonomiske gevinst, som det giver ift., at der tidligere har været to-dages
repræsentantskabsmøder.
Men det vigtigste er, at det samtidigt løser problemet med, at det nogle år kun vil være
kredsbestyrelserne, som kan tage stilling til vores overenskomstkrav – som jeg synes er for
spinkelt. Det er vigtigt, at flere får ejerskab til dem, og det mener jeg også, at vi har råd til** –
ligesom man har i DLF.
Til slut synes jeg også, at sidste års dokumentation for den faldende interesse dækkede et for kort
åremål. Diagrammer over et længere åremål kunne være ønskeligt.
* I DLF har man hvert andet år en "lille" og en "rigtig" kongres – men med de samme kongresdelegerede.
** Ud fra regnskabstallene vil repræsentantskabsmøde/generalforsamling efter den gamle model
koste 1,8 mio. i gennemsnit pr. år. Efter den nye model 0,95 mio. (1,8 mio. + 100.000 divideret
med to). Efter mit forslag 1,15 mio. (1,8 mio. + 500.000 divideret med to). Det hører med til
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billedet, at udgiften til Folkemødet over 2016-2019 er steget med ca. 0,12 mio. (fra 51.000 til
174.000). Hermed ikke sagt, at jeg føler mig forpligtet eller i stand til at komme med et alternativt
budgetforslag. Det må kunne ske administrativt senere – i et samlet budget på ca. 50 mio.
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