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Forslag til forretningsorden 
 

1) Under dirigentens ledelse vælges 4 stemmetællere. 
 
2) Dirigenten leder generalforsamlingen, og generalforsamlingen må i alle tilfælde 

rette sig efter dirigentens afgørelse. 
 
3) Talere får ordet i den rækkefølge, de begærer det. Forslagsstilleren får ordet, før 

man går over til debat af forslaget. Formanden og forslagsstilleren kan når som helst 
begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 

 
4) Forslag og ændringsforslag, samt evt. forslag til generalforsamlings-vedtagelse/re-

solutioner skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer i hvilken 
rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 

 
5) Dirigenten eller 5 af generalforsamlingens deltagere kan stille forslag om, at de-

batten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslut-
ning, kan kun formanden eller forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 

 
6) Under debatten på generalforsamlingen kan formanden, kredsstyrelsen eller 10 

af generalforsamlingens deltagere forlange generalforsamlingen afbrudt for at 
holde korte gruppedrøftelser. Ligeledes kan formanden eller kredsstyrelsen for-
lange debatten afbrudt for at holde et kort kredsstyrelsesmøde.  

 
7) Alle afgørelser træffes ved absolut flertal i følge § 5 i vedtægterne. 
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Forord 
Kære medlemmer 

Den skriftlige beretning for Solrød Lærerforening 2020/21 dækker, sammen med den mundtlige 

beretning, der aflægges på generalforsamlingen, perioden 1. april 2020 – 31. maj 2021.  

Årsberetningen indeholder, udover selve beretningen, forslag til forretningsorden og årsregn-

skab for 2020.  

Med henblik på at placere beretningen centralt i generalforsamlingens debat og gøre beretnin-

gen overskuelig, fokuseres på udvalgte områder af Solrød Lærerforenings daglige arbejde.  

Dette er ikke et udtryk for, at der ikke arbejdes med områder, der ikke er nævnt i beretningen 

eller at disse er blevet nedprioriteret.  

Beretningen giver således indblik i nogle af de opgaver, der har været i årets løb – opgavebe-

skrivelse, de faktuelle præmisser, såvel overenskomstmæssige som politiske, samt den lokale 

løsning og eventuelle afledte opgaver.  

Den mundtlige beretning, der aflægges på generalforsamlingen, skal dels betragtes som et ud-

dybende supplement til denne skriftlige årsberetning, dels som et bud på de kommende udfor-

dringer og arbejdet med disse. 

 

Vel mødt til Generalforsamlingen 
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Endelig dagsorden ifølge vedtægterne 
1. Valg af dirigent 

Kredsstyrelsens forslag: Henrik Bådum, Uglegårdsskolen 

 

2. Forslag til forretningsorden 
 

3. Beretning 
 

4. Regnskab 
 

5. Indkomne forslag 
 

6. Fastsættelse af evt. ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelse af vederlag 
til evt. medhjælp 
 

7. Budget og fastsættelse af kontingent for 2021. 
 

8. Eventuelt. 

Noter 
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DLF-kongres 2020 og ny for-

mand. 
Den 23. september afholdt Danmarks 

Lærerforening en forkortet kongres 

med fysisk fremmøde, hvilket var vur-

deret muligt pga. meget stramme ret-

ningslinjer omkring COVID19. Hoved-

punkterne var det fortsatte forløb om-

kring implementeringen af den nye cen-

trale arbejdstidsaftale samt opstilling af 

krav i forbindelse med OK21. Vores for-

mand gennem 18 år, Anders Bondo 

Christensen, gik på pension, og nyvalgt 

formand efter et tæt kampvalg med 

Morten Refskov blev Gordon Ørskov 

Madsen, som indtil da havde været for-

mand for Overenskomstudvalget. 

Kredsstyrelsen i Solrød Lærerforening 

havde netop peget på Gordon Ørskov 

som ny formand, idet vi vurderede, at 

han ville være den bedst egnede til at 

føre Danmarks Lærerforening videre ef-

ter Anders Bondo, så glæden var også 

stor, da han vandt valget. Efterfølgende 

er Morten Refskov blevet valgt som for-

mand for Overenskomstudvalget i Ho-

vedstyrelsen. Det er et klogt og godt 

valg, og Morten vil gøre stor gavn på 

netop den post. 

FH – Fagbevægelsens Hoved-

organisation 
Siden sammenlægningen af FTF og LO i 

Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH 

i daglig tale, har vi arbejdet på at få det 

lokale samarbejde til at fungere. Samar-

bejdet har været præget af nysgerrig-

hed og åbenhed overfor hinanden. Det 

er ikke nemt at få to kulturer til at 

smelte sammen, men sammen står vi 

rigtig stærkt og har mulighed for at 

sætte en dagsorden på områder vi tidli-

gere havde svært ved at løfte.  FH re-

præsenterer mere end 1.3 mio. lønmod-

tagere i 64 medlemsorganisationer. Der 

er 17 lokale sektioner, og vi hører under 

FH Østsjælland sammen med kommu-

nerne Greve, Lejre, Roskilde, Køge og 

Stevns. Der er herunder dannet to kom-

muneudvalg med tre kommuner i hver. 

Vi er i kommuneudvalg sammen med 

Køge og Stevns.  

Det forgangne år er gået med at få sek-

tionerne på plads og nedsættelse af ud-

valg. Det første møde i kommuneudval-

get har netop været afholdt. 
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Fjernundervisning og gen-

åbning 
Corona blev endnu engang noget der 

kom til at præge året. Formentlig i 

langt højere grad end de fleste af os 

havde regnet med sidst vi afholdte 

generalforsamling. Online-undervis-

ning kendte de fleste lærere til fra 

sidste år og man havde derfor nogle 

erfaringer at trække på, både i for-

hold til materiale og didaktik. Der var 

dog stadig markante udfordringer. 

Ikke mindst med det sociale afsavn i 

form af kollegaer og elever, men 

især med de mange skiftende ret-

ningslinjer i forbindelse med den 

gradvise genåbning. Udeskole en dag 

om ugen, almindelig skole den ene 

uge og online/udeskole den anden. 

Heldigvis har kommunen og skolele-

derne været tillidsfulde og ladet læ-

rerne vurdere hvornår, hvordan og 

hvor længe det gav mening at lave 

udeskole. Der er ikke noget at sige til 

hvis både lærere og elever er udmat-

tede oven på dette skoleår. 

Fysisk og psykisk arbejdsmiljø 
Fjernundervisningen har uden tvivl sat sine 

spor hos lærerne både fysisk og psykisk. De 

mange timer foran skærmen først med un-

dervisningen efterfulgt af diverse møder, 

foregik for mange i en form for ad hoc ar-

bejdsplads ved spisebordet, en krog af 

stuen eller hvor der nu lige kunne findes 

plads. Men det psykiske arbejdsmiljø var 

mindst lige så belastet under nedlukningen.  

En række af udfordringer i forbindelse med 

fjernundervisningen kunne spænde ben for 

undervisningen; netværksproblemer, por-

taler der strejkede, elever der ikke ville 

tænde for kameraet, muteknappen der på 

mystisk vis havde trykket på sig selv, så 

man må forklare det hele endnu en gang. 

Alt sammen noget der kunne gøre skoleda-

gen lang. Der har desværre også været epi-

soder i Solrød og rundt omkring i landet, 

med elever der optog læreren og lagde vi-

deoen ud på sociale medier. Forældre som 

overværede undervisning uden at give sig 

til kende, for derefter at konfrontere lærer 

eller ledelse med kritik. Sådanne hændelser 

kan tage lysten til at undervise fra en en-

hver lærer. Det er så vigtigt med en skolele-

delse, der tydeligt får meldt ud, at den slags 

ikke accepteres, og i samarbejde med 

TR/AMR får lavet nogle retningslinjer, der 

både kan forebygge og sikre en hurtig ind-

sats ved sådanne hændelser. 
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Solrødaftalen – A20 i Solrød 
I september 2020 blev den centrale aftale A20 vedtaget med ⅔ flertal. Siden da har Solrød 

Lærerforening, kommune og skolelederforening forhandlet om, hvordan aftalen bedst kunne 

implementeres lokalt. Vi har ønsket at bygge bro mellem A20 og den kultur og tradition, der 

har kendetegnet det hidtidige samarbejde i Solrød Kommune, og det føler vi er lykkedes. Af-

talen blev i marts 2021 præsenteret online for de 3 skoler ved direktør Jesper Reming Tang-

bæk og Formand i Solrød Lærerforening Tanja Siiger. 

Hovedelementerne i A20 er:  

● Rimeligt forhold mellem forberedelse og undervisning.  

● Gennemsigthed og tydelighed i opgaveprioriteringen.  

● Øget samarbejde på alle niveauer -  

Lærer/leder, TR/leder og kommune/kreds.  

I Solrødaftalen konkretiseres elementerne fra A20 samtidig med, at vi bibeholder de elemen-

ter fra vores nuværende samarbejdsgrundlag, der bidrager til dette. Aftalen regulerer områ-

der, som den tidligere samarbejdsaftale ikke havde med. Samtidig har vi lagt stor vægt på de 

input og ønsker der har været fra faglige klubber på skolerne og ikke mindst vores general-

forsamling i 2020, og vi føler os derfor overbevist om, at den vil skabe positive forandringer 

på skolerne. 

En enig kredsstyrelse, har vurderet, at vi med aftalen sikrer rammer om vores arbejde, bedre 

gennemsigtighed, samt skaber et rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse sam-

tidig med at vi viderefører vigtige elementer fra vores tidligere aftale. 

Der forhandles i øjeblikket om implementeringen af A20 for de læreransatte på BUR og i 

Væksthuset. Desuden pågår der forhandlinger om en TR-aftale. 

 

UU-vejlederne i Solrød 
UU-vejlederne er vendt tilbage til Solrød, efter i en årrække at have været bosat i 

Køge. Det betyder også, at vi igen kan byde dem velkommen som medlemmer i Solrød 

Lærerforening. Vi er sikre på, at det vil fremme et nærmere samarbejde, at UUV er for-

andret lokalt på skolerne. 
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Lån og Spar 
Solrød lærerforening er repræsenteret i lokalrådet for Lån og spar – Køge, hvor Tanja 

Siiger sidder som næstformand. I den forbindelse inviterer vi i løbet af året til forskel-

lige arrangementer i samarbejde med banken. På grund af Corona er arrangementerne 

i år enten blevet udskudt eller hvis muligt lavet om til webinarer. Seneste arrangement 

var i marts 2021, hvor vi i samarbejde med de øvrige fagforeninger inviterede til et vel-

lykket investeringswebinar. 

DLF er medejer af Lån og spar, sammen med andre fagforeninger. Derfor har du som 

medlem mulighed for visse fordele som kunde i banken. Du vil fx 3% i rente på de før-

ste 50000kr, hvis du opretter en lønkonto. 

 

Fraktion 4 
Grundet Corona har aktiviteterne for Fraktion 4 været på standby indtil videre. Aktivi-

tetsudvalget har stadig mange gode ture i ærmet, som gennemføres, så snart det bli-

ver muligt. Kredsstyrelsen foreslår at overføre de afsatte midler til Fraktion 4, til næste 

budgetår. 
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Hilsen fra hovedstyrelsesmedlem Bjørn Hansen 
Kære Solrød-medlemmer 

I forbindelse med jeres generalforsamling, der nu endelig kan afholdes med fysisk fremmøde, vil jeg gerne 

give en stor tak for jeres støtte til mit genvalg til hovedstyrelsen. At jeres kredsstyrelse pegede på mig som 

kandidat – og at I støttede så fint op om det ved selve valget – er jeg naturligvis rigtig glad for, da jeg me-

ner, og ser, rigtig mange sager at slås for endnu for lærernes arbejdsvilkår.  

Derfor en lille orientering om, hvilke områder og sager, der især arbejdes med nu i hovedstyrelsen. 

Covid19-situationen fylder rigtig meget i arbejdet. Især håndteringen af retningslinjerne for genåbningen 

af skolerne er meget upræcise og mangelfulde, hvilket desværre giver anledning til diskussion både kom-

munalt og på skolen. Vi forsøger, at få ministeren til at være mere præcis – og ønsker RO for lærerne og 

deres arbejde med eleverne, som også ønsker ro og stabilitet nu. Alle er godt trætte af de fortsatte skift i 

udmeldinger, der både påvirker trivslen hos lærerne og eleverne.  

Vi følger også helt tæt arbejdet med at udfolde mål og ikke mindst intentioner med A20- aftalen, hvor vi er 

i konstant dialog med KL for at være (og blive) enige om, hvordan teksten skal udlægges og hvad det så 

betyder for den enkelte lærer på den enkelte skole. KL er faktisk meget samarbejdsvillig og vi er enige 

langt hen ad vejen, det er mere ude i nogle enkelte kommuner, at der opleves større bump på vejen i sam-

arbejdet, desværre. Men det er der også dialog med KL om! 

Endelig fylder projektet om at ’Geare organisationen til fremtiden’ meget. Det er et projekt, hvor alle 

gerne skulle kunne se forbedringer i serviceringen af medlemmerne med information, kommunikation, 

sagsbehandling og muligheder for politisk påvirkning i de lokale områder. Det er en effektivisering, men 

ikke med øje for besparelser eller kredssammenslutninger, men derimod mere kvalitet i sagsbehandlingen 

generelt. 

I Undervisningsudvalget, hvor jeg sidder, handler det mest om selve undervisningen i skolen. Ministeren 

vil gerne justere i folkeskoleloven og vi skubber på for kortere skoledage, ingen krav om 45 minutters be-

vægelse mm – altså større frihed til læreren, den professionelle, i tilrettelæggelsen! Men også brugen af 

teknologi i undervisningen og elevernes viden om teknologi, lærernes behov for kompetenceudvikling og 

hele udfordringen med manglende uddannede i folkeskolen. 

Derudover deltager jeg i følgegruppen for Mindre Medlemsgrupper, hvor forhold for vores mange med-

lemmer, der ikke arbejder på en folkeskole drøftes. Især er jeg kontakt til UU’erne og deres forum. Men 

tager også del i hele TR-uddannelsen for alle TR på disse medlemsområder. 

Bæredygtighed er et nyt – og vigtigt – område vi arbejder med. Her er jeg også i følgegruppen, hvor både 

skolens undervisning i bæredygtighed, men også organisationens egne ’grønne’ tiltag drøftes. 

Endelig vil jeg nævne, at jeg også repræsenterer foreningen – og vores medlemmer – i forskellige andre 

sammenhænge som fx repræsentantskabet i forbrugerrådet TÆNK, bestyrelsen af Center for Ungdoms-

forskning og i det Nordiske Lærersamarbejde.  

Arbejdet i hovedstyrelsen er mangesidigt og interessant – og forhåbentlig i sidste ende til vores medlem-

mers gavn både i arbejdsmæssig og livsmæssig forstand☺ 

Rigtig god generalforsamling – og tak for jeres indsats på skolerne!  

De bedste hilsner / Bjørn Hansen 
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Regnskab for 2020 og budget for 2021 
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Fastsættelse af ydelser for kredsstyrelsesmedlemmer og 

rengøring 
Godtgørelse af udgifter 
Ved deltagelse i møder/kurser af mere end én dags varighed godtgøres udgifter maksimalt sva-

rende til 185 kr. i gennemsnit pr. dag mod aflevering af kvitteringer.  

Ved kurser /møder af én dags varighed godtgøres udgifter op til 185 kr.  

Transport  
Der ydes kørselsgodtgørelse for transport nødvendiggjort af kredsstyrelsesarbejdet. Statens 

takster anvendes. For 2019 var det 3,56 kr. pr. km. For 2020 er det 3,52 kr. pr. km.  

Tillæg 
Der udbetales et tillæg til kredsstyrelsesmedlemmer for det antal timer, som frikøbet andra-

ger. Tillæggets størrelse er fastsat ud fra generalforsamlingsbeslutning 2006: 

Formanden aflønnes med 30 kr/time 

Næstformand aflønnes med 20 kr./time 

Øvrige aflønnes med 15 kr./time 

OK-ansatte får yderligere 15.kr/time. 

På generalforsamlingen 2018 blev det yderligere tilføjet, at de ovenstående akkordtillæg skal 

indeksreguleres årligt fra ”06-kr.” til ”nutids kr.” og modregnes det generelle undervisertillæg 

for hver enkelt kredsstyrelsesmedlems undervisningstid og frikøb. Alle beløbene tillægges pen-

sion. 

Derfor er akkordtillægget for 2020 til kredsstyrelsen: 

For formand: 42,86 kr. pr time. 

For næstformand: 22,80 kr. pr. time. 

For kasserer: 5,71 kr. pr. time. 

De nye beløb er modregnet det generelle undervisningstillæg, som alle får pr. 1. august 2015.  

Da der ikke "tabes" på undervisningstillægget, som er ens for henholdsvis alle tjenestemænd 

og OK-ansatte uanset timetal eller frikøb, bortfalder tillægget for øvrige kredsstyrelsesmed-

lemmer/TR i kredsregi.  

Vederlag til medhjælp 
Der ansættes en rengøringshjælp svarende til 5 timer pr. måned. Aflønning i henhold til gæl-

dende HK overenskomst med et tillæg. Timelønnen er p.t 90 kr. for ansatte under 18 år og 125 

kr. for ansatte over 18 år.  

Kredsstyrelsen kan ikke modtage vederlag som medhjælp. 
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Vedtægter for Solrød Lærerforening 
§ 1 

Kredsens navn er Solrød Lærerforening. Hjemsted er Solrød kommune. Foreningen udgør kreds 

45 og er en selvstændig valgkreds under Danmarks Lærerforening. 

 

§ 2 

Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser 

samt styrke sammenholdet mellem medlemmerne. 

Stk. 2. Dette formål søges bl.a. nået ved: 

 1. Samarbejde med andre lærer-, tjenestemands- og lønmodtagerorganisationer. 

 2. Deltagelse i pædagogisk planlægningsarbejde på lokalt plan. 

 3. Udgivelse af medlemsinformation. 

 4. Ved anvendelse af kredsens Særlige Fond, hvis vedtægter findes som bilag til disse 

vedtægter og er de til enhver tid af hovedstyrelsen fastsatte standardvedtægter i medfør af Dan-

marks Lærerforenings vedtægter § 9, stk. 1-8. 

 

§ 3 

Som medlem skal optages enhver, som i følge Danmarks Lærerforenings vedtægter § 3 og § 10 

har ret til at være almindeligt eller særligt medlem af kredsen. 

Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret. 

Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket gennem tillidsrepræsentanten eller direkte 

til kredskassereren eller til foreningens kontor. Enhver indmeldelse modtages under forbehold af 

hovedstyrelsens godkendelse. 

Udmeldelse sker skriftligt til kredskassereren eller foreningens kontor med mindst 1 måneds 

varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. 

Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent, påløbne renter og gebyrer senest en 

måned efter påkravets afsendelse, slettes som medlem af foreningen efter en slette-procedure, 

som fastsættes af hovedstyrelsen. Sådanne medlemmer kan kun genoptages, efter at kontingent-

restancen mv. er betalt, eller der er truffet bindende aftale om beløbets afvikling. I øvrigt forhol-

der man sig ved genoptagelse som ved indmeldelse. Medlemmers pligt til at betale kontingentre-

stancer, påløbne renter og gebyrer ophører ikke ved sletning som medlem af foreningen. 

Udmeldelse af hovedforeningen kan ikke finde sted, når der i en kompetent forsamling er vedta-

get varsel om lovlig konflikt for en del eller alle foreningens medlemmer og indtil konflikten er 

ophævet ved beslutning, eller den er afviklet.  

Kredskassereren fører en til stadighed ajourført medlemsliste over de af hovedstyrelsen god-

kendte medlemmer. 

 

§ 4 

Kontingentet til kredsen fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af et af 

kredsstyrelsen udarbejdet budget for det følgende budget- og kontingent år. 

Kontingentet er sammensat af det aktuelle kontingent til hovedforeningen, og det aktuelle kon-

tingent til kredsen. 

Betalingsterminerne for medlemmerne af fraktionerne 1, 2, 4, 6 og 7 fastsættes af kredsstyrel-

sen. Kredsstyrelsen bemyndiges til løbende at regulere det samlede kontingent med det beløb, 

kongressen vedtager at ændre kontingentet til hovedforeningen med. 
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Ændring af kontingentet til kredsen kan finde sted på enten en ekstraordinær eller en ordinær 

generalforsamling, når forslag herom er optaget på generalforsamlingens dagsorden, og denne 

er indkaldt med de for ordinær generalforsamling gældende varsler, jvf. § 5. 

Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Solrød Lærerforenings forpligtelser alene med 

sit indbetalte og sit forfaldne kontingent til kredsen. 

 

 

§ 5 

Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i årets første kvartal og indkaldes med opslag 

på skolerne, på Solrød Lærerforenings hjemmeside, www.srlf.dk  og på www.folkeskolen.dk 

med mindst tre ugers varsel. 

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Beslutninger træffes med 

absolut flertal. 

Skriftlig afstemning afholdes, såfremt et medlem begærer det. Ved personvalg foretages altid 

skriftlig afstemning, hvis der opstilles flere kandidater, end der skal vælges. Der kan ikke afgi-

ves stemme ved fuldmagt eller brev. 

Forslag der ønskes på dagsordenen skal skriftligt foreligge hos formanden senest 10 dage før ge-

neralforsamlingen afholdes. 

Endelig dagsorden, det reviderede regnskab fra det foregående regnskabsår og forslag til budget 

og kontingent for det følgende budget- og kontingent år bekendtgøres ved opslag på skolerne - 

og udsendes til medlemmer uden fast tjenestested - 5 dage før generalforsamlingen. 

 

§ 6 

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter optages: 

 1. Valg af dirigent. 

 2. Beretning. 

 3. Regnskab. 

 4. Indkomne forslag. 

 5. Fastsættelse af evt. ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelse af   

  vederlag til evt. medhjælp. 

 6. Budget og fastsættelse af kontingent. 

 7. Valg, jvf. § 8. 

 8. Eventuelt. 

 

§ 7 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller kredsstyrelsen finder det ønske-

ligt, eller når 10 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver det og indsender for-

slag til dagsordenen. 

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned (sommerferien frareg-

net) efter, at begæringen er fremkommet. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved opslag på skolerne, 

ved opslag i på Solrød Lærerforenings hjemmeside, www.srlf.dk , på www.folkeskolen.dk eller 

ved brev til hvert medlem. 

Den ekstraordinære generalforsamling kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på 

dagsordenen. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er lovligt ind-

kaldt. 

Vedr. afstemningsregler jvf. § 5 og § 8. 

http://www.srlf.dk/
http://www.folkeskolen.dk/
http://www.srlf.dk/
http://www.folkeskolen.dk/
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§ 8 

Kredsen ledes af en styrelse, der består af: 

• Formanden, næstformanden, kassereren  

• Tillidsrepræsentanterne fra hver skole i kredsen og evt. tillidsrepræsentanter valgt blandt 

medlemmer uden fast tjenestested, jvf. § 9. 

Generalforsamlingen vælger 2 kritiske revisorer og 1. og 2. suppleant. 

Alle valg finder sted i lige år. Valgene er gældende for to år. 

Den til enhver tid siddende næstformand er suppleant for formanden, hvis denne får midlertidigt 

forfald. 

Tillidsrepræsentanter og stedfortrædere for disse vælges på lige år umiddelbart efter generalfor-

samlingen. 

Alle poster tiltrædes pr. 1. april. 

Kandidatopstilling: 

Senest 2 uger før generalforsamlingen indkalder kredsstyrelsen kandidatforslag ved opslag på 

skolerne. 

Et kandidatforslag er kun gyldigt, når det er bilagt en 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 den endelige 

dagsorden. 

Endvidere kan der opstilles kandidater på selve generalforsamlingen. Disse forslag er kun gyl-

dige, når kandidaten personligt erklærer sig villig til at modtage valg, eller når der foreligger en 

underskrevet erklæring herom fra den pågældende. 

Valg: Alle personvalg foregår som særskilte valg. 

Generalforsamlingen kan forud for valghandlingen træffe bestemmelse om, at kandidater, der 

ikke opnår valg, indtræder som suppleanter i den rækkefølge, som angives af antallet af opnåede 

stemmer. Valg af formand er undtaget fra denne bestemmelse. Anvendes bestemmelsen ved re-

visorvalg er kun kandidaten med næsthøjeste stemmetal valgt som suppleant. 

Er der opstillet flere kandidater til en post, holdes skriftlig afstemning. Opnår en kandidat over 

halvdelen af de afgivne stemmer er denne valgt. Er dette ikke tilfældet, foretages bundet omvalg 

mellem de to, der opnåede de største stemmetal. 

Er stemmerne lige ved første afstemning, afgøres det ved lodtrækning, hvilke to kandidater, der 

kan stemmes på ved det bundne valg. Ligeledes afgør lodtrækning valget, hvis stemmerne står 

lige ved det bundne valg. 

§ 8a  

Kredsens delegerede samt suppleanter for disse vælges af kredsens ordinære generalforsamling i 

lige årstal. De valgte delegerede indtræder i kredsstyrelsen. Kredsstyrelsen leder, efter nærmere 

retningslinjer fastsat af hovedstyrelsen, valg af delegerede m.fl. Kredsformanden skal være 

medlem af kongressen. 

§ 8b  

Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne, 

danner medlemmerne i fraktion 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder en faglig klub under Solrød 

Lærerforening. 

Tillidsrepræsentanten er formand for klubben og er forbindelsesled til kredsstyrelsen. Klubbens 

forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen. 

stk. 2. Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under kredsen.  

Kontaktpersonen varetager forbindelsen med kredsstyrelsen. 
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stk. 3. Generalforsamlingen afsætter hvert år et beløb til klubbernes drift. 

 

§ 9 

Kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, når den er rettidigt indkaldt, og mere end halvdelen af 

medlemmerne er til stede. Kredsstyrelsen vedtager en forretningsorden umiddelbart efter den 

årlige ordinære generalforsamling. 

Kredsstyrelsen beslutter fordeling af frikøbstimerne. 

I tilfælde af stemmelighed i styrelsen bortfalder forslaget. Dog er formandens stemme udslags-

givende i sager, herunder personvalg, hvor der SKAL træffes beslutning/ udpegning eller valg. 

Kredsstyrelsen nedsætter om fornødent faste udvalg og vælger repræsentanter til udvalg m.v., 

hvori kredsen er repræsenteret. 

Kredsstyrelsen udskriver jvf. Danmarks Lærerforenings vedtægter § 11 valg af tillidsrepræsen-

tanter og stedfortrædere for disse blandt almindelige medlemmer ved skolerne i kredsen. 

Kredsstyrelsen drager ligeledes omsorg for valg af kontaktpersoner ved tjenestesteder, der ikke 

opfylder kravet i TR-91 reglerne om valg af tillidsrepræsentant og suppleant jvf. DLF’s vedtæg-

ter § 11 B. 

Kredsstyrelsen holder møde, så ofte formanden finder det fornødent, og mindst 4 gange årligt. 

Møde skal afholdes såfremt 2 kredsstyrelsesmedlemmer kræver det og indsender forslag til 

dagsorden. 

 

 

Vedtaget på generalforsamling den 14.03.2017 
 


