
Gældende vedtægter Foreslående vedtægter 
§5 Generalforsamlingen er kredsens 

øverste myndighed. Ordinær 
generalforsamling afholdes en gang 
årligt i årets første kvartal og 
indkaldes ved opslag på skolerne og 
på www.folkeskolen.dk med mindst 3 
ugers varsel. 

§5 Generalforsamlingen er kredsenes 
øverste myndighed. 
Der afholdes ordinær 
generalforsamling hvert andet år, i 
lige år. Generalforsamlingen 
afholdes i 1. kvartal og indkaldes 
ved opslag på skolerne og på 
www.folkeskolen.dk med mindst 3 
ugers varsel. 
Budget og kontingentfastsættelse 
Generalforsamlingen vedtager hvert 
andet år – i lige år – et budget for år 
ét og en budget-ramme for år to.  
Generalforsamlingen vedtager 
samtidig kontingentet for år ét og en 
kontingentramme for år to.  
Kredsstyrelsen bemyndiges til inden 
for budget og kontingentrammen at 
fastsætte budgettet og det lokale 
kontingent i overslagsåret. 
Regnskab 
Generalforsamlingen godkender 
kredsens regnskaber hvert andet år 
– i lige år, på 
kredsgeneralforsamling, jf. 
vedtægterne for Danmarks 
Lærerforening § 10 stk. 8 og 10. 
 

§6 På den ordinære generalforsamling 
skal følgende punkter optages: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Forretningsorden 
3. Beretning 
4. Regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Fastsættelse af ydelser til 

kredsstyrelsesmedlemmer, 
tillidsrepræsentanter og 
økonomisk ramme til evt. 
lønnet medhjælp 

7. Budget, fastsættelse af 
kredskontingent og udpegning 
af ekstern revisor for 
indeværende kalenderår 

8. Valg i henhold til §8 
9. Eventuelt 

§6 På den ordinære generalforsamling i 
lige år skal følgende punkter 
optages: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af 

forretningsorden 
3. Beretning 
4. Regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Fastsættelse af ydelser til 

kredsstyrelsesmedlemmer, 
tillidsrepræsentanter og 
økonomisk ramme til evt. 
lønnet medhjælp 

7. Budget, fastsættelse af 
kredskontingent for år ét og 
en kontingentramme for år to 
jf. vedtægternes § 5 samt 
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 udpegning af ekstern revisor 
for den to-årige periode. 

8. Valg i henhold til §8 
9. Eventuelt 

 

§8 Kredsen ledes af en styrelse på 4 
medlemmer, som vælges på den 
ordinære generalforsamling i lige år 
med funktionsperiode fra 1. april og 2 
år frem. 
Stk. 2. Valgmetode: 

1. Valg af kredsformand, der 
samtidig er valgt som 
kongresdelegeret. 

2. Valg af næstformand, der 
samtidig er valgt som 
kongresdelegeret 

3. Valg af 2 
kredsstyrelsesmedlemmer, 
der samtidig er valgt som 
suppleanter for de 
kongresdelegerede i forhold til 
stemmetal. 

4. Der vælges 2 suppleanter for 
kredsstyrelsesmedlemmer. 
Suppleanterne indtræder i 
kredsstyrelsen, når et 
kredsstyrelsesmedlem 
udtræder. Bliver en 
suppleantplads ledig, afholdes 
på førstkommende 
generalforsamling 
suppleringsvalg for den 
resterende del af den 
ordinære valgperiode 

 

§8 Kredsen ledes af en styrelse på 4 
medlemmer valgt i lige år med 
funktionsperiode fra 1. april og 2 år 
frem. 
Stk. 2. Valgmetode: 

1. Valg af kredsformand, der 
samtidig er valgt som 
kongresdelegeret. 

2. Valg af næstformand, der 
samtidig er valgt som 
kongresdelegeret. 

3. Valg af 1 
kredsstyrelsesmedlem 

4. Den blandt kredsens 
tillidsrepræsentanter valgte 
fællestillidsrepræsentant er 
født medlem af 
kredsstyrelsen. 

5. Der vælges to suppleanter for 
de kongresdelegerede. Den 
der får flest stemmer er første 
suppleant. 

6. Der vælges 2 suppleanter for 
kredsstyrelsesmedlemmer. 
Suppleanterne indtræder i 
kredsstyrelsen, når et 
kredsstyrelsesmedlem 
udtræder. Bliver en 
suppleantplads ledig, 
afholdes på førstkommende 
generalforsamling 
suppleringsvalg for den 
resterende del af den 
ordinære valgperiode 

 

§9 Kredsstyrelsen konstituerer sig med 
næstformand og kasserer. 
 

§9 Kredsstyrelsen vælger en kasserer. 

§11 Valg af tillidsrepræsentant og  
tillidsrepræsentantsuppleant sker i 
henhold til 
tillidsrepræsentantreglerne 

§11 Valg af fællestillidsrepræsentant, 
tillidsrepræsentant og 
tillidsrepræsentantsuppleant sker i 
henhold til 
tillidsrepræsentantreglerne. 



 


