
Forslag til vedtægtsændring for Lærerkreds Nord 

Kredsstyrelsen foreslår kredsens vedtægter ændret, således at der afholdes 
generalforsamling hvert år, men hvor dagsordenen er forskellig i lige og ulige 
år. 

På Danmarks Lærerforenings kongres i 2019 blev det besluttet, at kredsene i fremtiden 
selv kan vælge, om der skal holdes generalforsamling hvert andet år eller hvert år, som 
vedtægterne foreskriver i dag. 
 
Kredsstyrelsen foreslår, at vi fastholder traditionen om årlige generalforsamlinger og 
skaber fornyede rammer for den fagpolitiske dialog. Kredsstyrelsen foreslår en justering af 
kredsens vedtægter, så vi ændrer dagsordenen for generalforsamlingen i de år, hvor der 
ikke er valg til kredsstyrelsen.  
 
I lige år afholdes valggeneralforsamling med beretning, godkendelse af løn, vederlag o.l., 
kontingent, budget og regnskab samt valg til kredsstyrelsen og valg af kritiske revisorer. 
 
I ulige år afholdes generalforsamling uden beretning. I stedet vælger kredsstyrelsen et 
tema for generalforsamlingen. Temaet skal erstatte en egentlig beretning, som dog stadig 
er omdrejningspunktet de lige år. Der vil stadig være mulighed for at indsende forslag til 
emner, der skal behandles på generalforsamlingen. Og generalforsamlingen skal fortsat 
godkende regnskab og kontingent hvert år. Med forslaget til vedtægtsændringen håber vi 
at kunne styrke den demokratiske semtale og medlemsinddragelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Forslag til vedtægtsændringer for Lærerkreds Nord (§6 og 8) 
 
 
Nuværende vedtægter: 
 
 

Generalforsamlingens dagsorden 

§ 6 

På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal 

følgende punkter optages: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning. 

3. Regnskaber. 

4. Indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af eventuelle ydelser til 

kredsstyrelsesmedlemmer og 

tillidsrepræsentanter, evt. 

fratrædelsesordning for 

kredsstyrelsesmedlemmer samt økonomisk 

ramme for løn m.v. til ansatte i kredsen. 

6. Budget, fastsættelse af kontingent. 

7. Udpegning af ekstern revisor for det følgende 

kalenderår. 

8. I lige årstal valg af de i § 8 nævnte personer og 

i følgende rækkefølge: 

a) Formand, som samtidigt er valgt som 

delegeret. 

b) Der vælges kredsstyrelsesmedlemmer, 

suppleanter for 

kredsstyrelsesmedlemmer, delegerede og 

suppleanter for de delegerede. 

c) Eventuelt suppleringsvalg af suppleanter 

for kredsstyrelsesmedlemmer for de 

delegerede. 

d) Kritiske revisorer samt suppleanter. 

9. Eventuelt. 

 

 

 

 

 
Forslag til vedtægtsændringer, hvor ændringerne 
er markeret med rødt: 
 
Generalforsamlingens dagsorden 

§ 6 

a) På den ordinære generalforsamlings dagsorden i 
lige år skal følgende punkter optages: 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning. 

3. Regnskaber. 

4. Indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af eventuelle ydelser til 

kredsstyrelsesmedlemmer og 

tillidsrepræsentanter, evt. 

fratrædelsesordning for 

kredsstyrelsesmedlemmer samt økonomisk 

ramme for løn m.v. til ansatte i kredsen. 

6. Budget, fastsættelse af kontingent. 

7. Udpegning af ekstern revisor for det følgende 

kalenderår. 

8. I lige årstal valg af de i § 8 nævnte personer 

og i følgende rækkefølge: 

a) Formand, som samtidigt er valgt som 

delegeret. 

b) Der vælges kredsstyrelsesmedlemmer, 

suppleanter for 

kredsstyrelsesmedlemmer, delegerede og 

suppleanter for de delegerede. 

c) Eventuelt suppleringsvalg af suppleanter 

for kredsstyrelsesmedlemmer for de 

delegerede. 

d) Kritiske revisorer samt suppleanter. 

9. Eventuelt. 

b)På den ordinære generalforsamlings dagsorden i 

ulige år skal følgende punkter optages. 

 

1. Valg af dirigent 

2. Kredsstyrelsens Tema til debat 



 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 
Kredsstyrelsens sammensætning 

§ 8 

Kredsstyrelsen består af kredsformand samt 3 

kredsstyrelsesmedlemmer fra Hjørring kommune og 3 

kredsstyrelsesmedlemmer fra Frederikshavn/Læsø 

kommuner. Formand, øvrige 

kredsstyrelsesmedlemmer og kredsens 

kongresdelegerede vælges på den ordinære 

generalforsamling i lige årstal, jfr. § 6. Valgperioden er 

sammenfaldende med kongressens valgperiode. 

3. Regnskaber 

4. Indkomne forslag 

5. Budget, fastlæggelse af kontingent 

6. Udpegning af ekstern revisor for det følgende 

kalender år. 

7. Eventuelt 

 

… 

 

Kredsstyrelsens sammensætning 

§ 8 

Kredsstyrelsen består af kredsformand samt 3 

kredsstyrelsesmedlemmer fra Hjørring kommune og 3 

kredsstyrelsesmedlemmer fra Frederikshavn/Læsø 

kommuner. Formand, øvrige 

kredsstyrelsesmedlemmer og kredsens 

kongresdelegerede vælges på den ordinære 

generalforsamling i lige årstal, jfr. § 6 a. Valgperioden 

er sammenfaldende med kongressens valgperiode. 

 

 

 


