VEDTÆGTER FOR AALBORG LÆRERFORENING
§1
Kredsens navn er Aalborg Lærerforening.
Den udgør kreds 153 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Aalborg
kommune.
§2
Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige
interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne.
Som en del af kredsen råder Aalborg Lærerforening over en særlig fond, hvis
vedtægter findes som bilag til disse vedtægter for Aalborg Lærerforening.
§ 2A
Aalborg Lærerforening kan give økonomisk støtte til andre organisationer, som enten
selv er gået i konflikt eller er ramt af en lock-out og til organisationer og institutioner,
som yder en indsats af kulturel, humanitær eller anden almen karakter.
Den økonomiske ramme for støttemuligheden skal angives som et selvstændigt punkt
på kredsens budget.
Omfanget af den ydede støtte skal angives samlet som et selvstændigt punkt i kredsens
regnskab.
Beslutning om tildeling af økonomisk støtte træffes af kredsstyrelsen konkret i hvert
tilfælde.
§3
Som medlem skal optages enhver, som ifølge 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 efter de nærmere
bestemmelser i vedtægterne.
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Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside. Enhver indmeldelse modtages under
forbehold af hovedstyrelsens godkendelse. Såfremt hovedstyrelsen ikke kan godkende
en indmeldelse, skal den pågældende og vedkommende kreds have meddelelse herom.
Udmeldelse sker skriftligt til foreningens kontor med mindst 1 måneds varsel til en 1.
januar, en 1. april, en 1. juli eller en 1. oktober, jf. dog nedenfor:
Udmeldelse af foreningen kan ikke finde sted, når der i en kompetent forsamling er
vedtaget varsel om lovlig konflikt for en del af eller alle foreningens medlemmer og
indtil konflikten er ophævet ved beslutning, eller den er afviklet.
For dobbeltorganiserede gælder dog det mellem parterne aftalte.
Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent senest 1 måned efter påkravets
afsendelse, slettes som medlem af foreningen efter en slette-procedure, som fastsættes
af hovedstyrelsen. Sådanne medlemmer kan kun genoptages, efter at
kontingentrestancerne m.v. er betalt. Ved genoptagelse følges reglerne for indmeldelse.
Medlemmernes pligt til at betale kontingentrestancer, påløbne renter gebyrer samt
ekstraordinært udskrevne kontingenter ophører ikke ved sletning som medlem af
foreningen.
§4
Kredskontingentet fastsættes på generalforsamlingen på grundlag af et af
kredsstyrelsen udarbejdet budget for år et og budgetoverslag for år to.
Kredskontingentet for almindelige medlemmer opkræves kvartalsvis sammen med
kontingent til Danmarks Lærerforening.
Kontingentfritagelse sker som efter Danmarks Lærerforenings vedtægter § 8.
Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for de forpligtelser, Aalborg Lærerforening
har, alene med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent til kredsen.

§5
Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes i lige år i første kvartal og indkaldes med mindst 3
ugers varsel ved opslag på tjenestestederne og ved meddelelse på Aalborg
Lærerforenings hjemmeside – www.kreds153.dk.
I ulige år afholdes der i første halvår et større medlemsarrangement med et fagpolitisk
islæt.
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Ved indkaldelse angives foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til
endelig dagsorden jf. § 7.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet, jf. dog
Danmarks Lærerforenings vedtægter, bestemmelsen om mistillidsvotum.
Den kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på den endelige dagsorden.
Afstemninger, der ikke vedrører valg og vedtægtsændringer, afgøres ved almindelig
stemmeflertal.
Skriftlig afstemning afholdes, såfremt 10 medlemmer ønsker det, eller når det af
dirigenten skønnes nødvendigt.
Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der opstilles flere kandidater,
end der skal vælges.
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller pr. brev.
§6
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1.
Valg af dirigent.
2.
Beretning.
3.
Regnskaber.
4.
Indkomne forslag.
5.
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent.
6.
Valg i henhold til § 9.
7.
Valg af revisorer.
8.
Eventuelt.
Beretningen består af en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige del udsendes
senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.
§7
Samtidig med indkaldelse til generalforsamling indkaldes kandidatforslag og forslag til
dagsordenens punkt 4.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i sin fulde ordlyd være
formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Med samme frist kan indsendes kandidatforslag til dagsordenens pkt. 6 og 7.
Ved opstilling af kandidater til valg af kongresdelegerede og øvrige
kredsstyrelsesmedlemmer samt suppleanter, skal det tilstræbes, at der opstilles
kandidater af begge køn i et antal, som for hvert køn udgør mindst halvdelen af det
antal, der skal vælges.
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Ingen kandidat kan bringes i forslag uden skriftligt tilsagn fra vedkommende.
Kandidatforslag på selve generalforsamlingen er kun gyldigt, såfremt kandidaten på
mødet erklærer sig villig til valg, eller skriftligt tilsagn foreligger.
Endelig dagsorden indeholdende budget og forslag til kontingent samt indkomne
forslag til pkt. 4, 6 og 7 sendes til tjenestestederne senest en uge før
generalforsamlingens afholdelse.
§8
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes med kortere varsel af
kredsstyrelsen, eller når mindst 10 % af de i kredsen værende almindelige medlemmer
skriftligt kræver det og indsender forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal
generalforsamlingen afholdes senest 4 uger (sommerferien fraregnet) efter at
begæringen er fremsat.
Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes med mindst 5
skoledages varsel ved opslag på tjenestestederne. Beslutninger træffes på tilsvarende
måde som for ordinær generalforsamling.
§9
Kredsen ledes af en styrelse på 7 medlemmer.
Den ordinære generalforsamling vælger i:
1.
2.
3.
4.

Formand.
Næstformand, der samtidig er valgt som delegeret.
5 øvrige kredsstyrelsesmedlemmer som er delegerede.
5 suppleanter for de øvrige kredsstyrelsesmedlemmer. Såfremt et af de øvrige
kredsstyrelsesmedlemmer udtræder af kredsstyrelsen, indtræder suppleanterne i
prioriteret rækkefølge efter stemmetal. Afhængig af antallet af
kongresdelegerede varetages hvervet som delegeret, af suppleanterne i
prioriteret rækkefølge efter stemmetal.

Ovennævnte valg foregår i øvrigt efter de af Danmarks Lærerforening fastlagte regler.
Vedrørende forslag om et mistillidsvotum til kredsstyrelsen gælder reglerne i
Danmarks Lærerforenings vedtægter § 10.
§ 10
Generalforsamlingen vælger på den ordinære generalforsamling 2 revisorer og 2
suppleanter for disse. Revisorerne har til opgave at påse, at regnskaberne er i orden, og
at midlerne anvendes i medlemmernes interesse.
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Kredsens reviderede regnskaber skal forelægges til godkendelse på den ordinære
generalforsamling.
Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.
§ 11
Kredsstyrelsen vælger kasserer blandt kredsstyrelsens medlemmer.
Formand/næstformand og kasserer kan ikke være samme person.
Kredsstyrelsens vælger blandt kredsstyrelsens (5 øvrige) medlemmer en ansvarlig for
særlige politiske områder vedtaget af kredsstyrelsen.
Formand/ næstformand og ansvarlig for særlige politiske områder kan ikke være
samme person.
Styrelsen er beslutningsdygtig, når den er rettidig indkaldt, og mere end halvdelen af
medlemmerne er til stede. I tilfælde med stemmelighed i styrelsen bortfalder forslaget.
Kredsstyrelsen nedsætter i fornødent omfang udvalg og vælger repræsentanter til
udvalg m.v., hvori kredsen er repræsenteret.
Formanden for et udvalg, som nedsættes af styrelsen, skal være et medlem af styrelsen.
Ordinære kredsstyrelsesmøder fastsættes for normalt mindst et halvt år ad gangen.
Kredsstyrelsen kan beslutte at fravige fastlagte kredsstyrelsesmøder, hvis det findes
hensigtsmæssigt i forhold til andet arbejde.
Kredsstyrelsen kan herudover afholde ekstraordinære møder.
Referatet af såvel ordinære som ekstraordinære møder uploades på DLF-Insite senest 7
dage efter mødets afholdelse.
Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som i det mindste skal indeholde
bestemmelser om, hvem der tegner kredsen i økonomisk henseende.
§ 12
Kredsstyrelsen udskriver valg af tillidsrepræsentant og kontaktperson(er) samt
stedfortræder(e) herfor, jf. Danmarks Lærerforenings vedtægter, § 11, § 11A og § 11B.
Kredsstyrelsen fastsætter valgperiode(r) og regler for valgene i henhold til Danmarks
Lærerforenings vedtægter § 11, § 11A og § 11B.
Tillidsrepræsentanten varetager sine opgaver i henhold til de gældende
tillidsrepræsentantregler. Tillidsrepræsentanten og kontaktpersonen formidler
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samarbejdet mellem medlemmerne på sit tjenestested i sit valgområde, kredsstyrelsen
og hovedstyrelsen.
Et forslag om mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant eller kontaktperson behandles
efter Danmarks Lærerforenings vedtægter, henholdsvis § 11, § 11A eller § 11B.
Kredsstyrelsen indkalder skriftligt med normalt 1 uges varsel til møde for
tillidsrepræsentanter mindst 5 gange om året, samt hvis mindst 10% af
tillidsrepræsentanterne indsender motiveret begæring herom.
Hvis tillidsrepræsentanten er forhindret i at deltage i et møde for tillidsrepræsentanter,
deltager stedfortræderen med tillidsrepræsentantens rettigheder.
Stedfortræderen kan endvidere sammen med tillidsrepræsentanten deltage i møder for
tillidsrepræsentanter.
§ 13
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.
Kredsstyrelsen udsender en vejledende forretningsorden for den faglige klub. Klubbens
forretningsorden skal godkendes af formand eller næstformand.
Tillidsrepræsentanten / kontaktpersonen er formand for klubben og er forbindelsesled
til kredsstyrelsen.
Stk. 2
Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under kredsen.
Kontaktpersonen er formand for klubben og er forbindelsesled til kredsstyrelsen.
§ 14
Tidsfrister, som er fastsat i disse vedtægter, udløber den fastsatte dato kl. 15.00. I
tilfælde, hvor datoen falder på en lørdag, en søn- eller helligdag, udsættes fristen til
nærmest efterfølgende hverdag kl. 15.00.

§ 15
Disse vedtægter kan kun ændres på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling
indkaldt med samme varsel som den ordinære, såfremt 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
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§ 16
Aalborg Lærerforening 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 (inklusive stemmer ikke) stemmer herfor.
Opnås der ikke 2/3's flertal for forslaget, indkaldes 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.
§ 17
Disse vedtægter er vedtaget af kredsens generalforsamling den 23. marts 2006.
§ 9 er ændret ved kredsens generalforsamling den 22. marts 2007 med ikrafttræden fra
vedtagelsen.
§ 5 er ændret ved kredsens generalforsamling den 15. marts 2012 med ikrafttræden fra
vedtagelsen.
§ 3 er ændret ved kredsens generalforsamling den 16. marts 2018 med ikrafttræden fra
vedtagelsen.
§ 11 er ændret ved kredsens generalforsamling den 16. marts 2018 med ikrafttrædelse
fra vedtagelsen.
§ 13 er ændret ved kredsens generalforsamling den 16. marts 2018 med ikrafttrædelse
fra vedtagelsen.
§ 9 er ændret ved kredsens generalforsamling den 29. marts 2019 med ikrafttrædelse
fra vedtagelsen.
§ 11 er ændret ved kredsens generalforsamling den 29. marts 2019 med ikrafttrædelse
fra vedtagelsen.
§ 5 er ændret ved kredsens generalforsamling den 8. september 2020 med
ikrafttrædelse fra vedtagelsen. Konsekvensrettelser af § 4, § 6, § 9 samt § 10.
§ 9 er ændret ved kredsens generalforsamling den 8. september 2020 med
ikrafttrædelse fra vedtagelsen.

