
 
 

FOA Herning afdelingslove 2021 
 
 
§ 1 ORGANISATIONENS NAVN OG GEOGRAFISKE 
DÆKNING 
 
Stk. 1 
FOA Herning. 
 
Stk. 2 
FOA Herning er medlem af forbundet FOA med hjem-
sted i København. 
 
Stk. 3 
FOA Herning dækker geografiske Ikast-Brande, Herning 
og Ringkøbing-Skjern kommuner. Der er kontorer i Her-
ning og Ringkøbing. 
 
§ 2 FORMÅL 
 
Stk. 1  
Afdelingens grundlag er et menneskesyn, som bygger 
på demokrati, nærhed, tryghed, mangfoldighed, solida-
ritet og respekt. 
 
Det er medlemmernes engagement, deltagelse og akti-
vitet, der gør organisationen dynamisk og demokratisk, 
samt er med til at fremme og værne om fælles interes-
ser. Det er samtidig fællesskabet og en række fælles 
værdier, der giver organisationen samlet kollektiv 
styrke. 
 
Organisationen bygger på åbenhed og tilgængelighed, 
ligesom strukturen bygger på en decentral tankegang. 
 
Afdelingens tillidsvalgte er de bånd, der binder organi-
sationen sammen. 
 
Stk. 2  
FOA Hernings vigtigste ressource er medlemmerne. De 
er grundstenen for hele FOA Hernings aktivitet. FOA 
Hernings formål er: 
 

• at organisere offentligt og privat ansatte inden 
for FOA Hernings område 

• at skabe bedst mulige rammer for medlem-
mernes arbejdsvilkår 

• at være et rummeligt fællesskab med plads til 
forskellighed og mangfoldighed, som skal af-
spejle sig i de demokratiske organer 

• at påvirke samfundsudviklingen fagligt, poli-
tisk, økonomisk, socialt, kulturelt og internati-
onalt. Herunder fremme ligebehandling til 
gavn for medlemmerne 

• at styrke og støtte FOA Hernings tillidsvalgte 

• at virke i fællesskab for et samfund præget af 
omtanke, sammenhold og solidaritet 

 
§ 3 ET FÆLLES VÆRDISÆT 
 
Stk. 1 
Målet er det fælles, faglige demokrati – og dermed 
medlemmets indflydelse – som skal være så direkte 
som muligt overalt i organisationen. Som medlem har 
man ret til at blive hørt, inddraget, orienteret og være 
medbestemmende om egne forhold. 
 
Beslutninger, som har direkte indflydelse på dagligda-
gen afgøres så vidt muligt af medlemmet selv under an-
svar overfor og i overensstemmelse med det forplig-
tende fællesskab. 
 
Medlemsrettighederne udgør en central del af det for-
pligtigende fællesskab, som afdelinger og forbund ud-
gør. 
 
Stk. 2 
Alle medlemmer skal gives mulighed for at øve indfly-
delse og deltage direkte eller indirekte i kollektive pro-
cesser, beslutninger og valg i FOA. 
 
Medlemmet har ret til at få understøttet fagligheden og 
fagets udvikling, og ret til indflydelse på de forhold, de 
aftaler og den overenskomst, der vedrører deres ar-
bejde. 
 
Stk. 3  
FOA Herning bygger sin indsats på fælles værdier om-
kring indsatsområder, der omhandler tryghed og faglig-
hed. 
 
Tryghed gælder i forhold til: 

• løn og ansættelse 

• arbejdsmiljø og forebyggelse 

• sygdom og arbejdsskade 

• beskæftigelse og fastholdelse. 
 
Faglighed handler om: 

• faglig identitet og faglig anerkendelse  

• uddannelse og kompetenceudvikling 

• arbejdspladsens udvikling. 
 
Medlemmer kan indbringe klager over sagsbehandling 
og afgørelser, som angår medlemmets individuelle, 
personlige rettigheder for klageinstansen. Undtaget 
herfor er sager af politisk karakter eller sager, der er 
omfattet af andre klageinstanser. 



 
 

Retningslinjer for klageinstansen er fastsat af FOAs ho-
vedbestyrelse. 
 
Stk. 4  
FOA Herning yder ikke støtte til politiske partier. 
 
§ 4 MEDLEMSKAB 
 
Stk. 1 
Som medlemmer optages alle, der er beskæftiget eller 
er under uddannelse inden for forbundets faglige om-
råde, og som samtidig er beskæftiget på en arbejds-
plads inden for FOA Hernings geografiske område. 
 
Stk. 2 
Ved indmeldelse har medlemmet krav på et eksemplar 
af FOA Hernings og forbundets love. Medlemskabet er 
først gyldigt, når der er betalt kontingent. 
 
Stk. 3 
Medlemmerne har pligt til at meddele navne- og adres-
seændring, samt ændring af stillingsbetegnelse og ar-
bejdssted. 
 
Stk. 4 
Udmeldelse skal ske skriftligt fra medlemmets side med 
en måneds varsel til en måneds udgang. 
 
Stk. 5 
Overflytning til et andet forbund sker ved begæring fra 
medlemmet - fortrinsvis til en måneds udgang. 
 
Overflytning til en anden FOA-afdeling sker i henhold til 
forbundets love. 
 
Stk. 6 
Medlemmer, der forlader arbejdsmarkedet fuldt ud og 
overgår til folkepension, kan fortsætte deres medlem-
skab, idet de dog ikke er valgbare og ikke har stemme-
ret. 
 
§ 5 KONTINGENT 
 
Stk. 1  
Til at bestride FOA Hernings administration og øvrige 
udgifter betaler medlemmerne et månedligt kontin-
gent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 
FOA Hernings kontingent reguleres i henhold til netto-
prisindekset fra januar måned året før. 
 
I kontingentets størrelse indgår ikke FOA Hernings med-
lemsafregning af kontingent over for forbundet og den-
nes arbejdsløshedskasse. Udefrakommende stigninger 
til forbund og A-kasse reguleres i henhold til såvel ho-
vedbestyrelsens som Folketingets beslutninger. Det 
samlede kontingentbeløb oprundes altid til nærmeste 
hele antal kroner. 

Stk. 2 
Kontingentet betales månedsvis forud. Restancer med-
fører slettelse i overensstemmelse med de, i forbundet 
fastsatte bestemmelser. 
 
Stk. 3 
Medlemmerne hæfter alene med deres kontingent. 
 
§ 6 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
Stk. 1 
Generalforsamlingen er FOA Hernings øverste myndig-
hed. 
 
Stk. 2 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 
marts/april måned. 
  
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 6 ugers 
varsel. 
 
Dagsordenen gøres tilgængelig for samtlige medlem-
mer senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 
Ved indkaldelsen til generalforsamlingen skal det oply-
ses, hvem der er på valg, og om de, der besidder 
posterne, modtager genvalg. 
 
Stk. 3 
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal 
mindst indeholde følgende: 
 

• Valg af dirigenter 

• Godkendelse af forretningsorden 

• Godkendelse af dagsorden 

• Beretning 

• Regnskab 

• Budget 

• Indkomne forslag 

• Valg 

• Fremtidigt virke 
 
Stk. 4 
På FOA Hernings generalforsamling aflægges bestyrel-
sens beretning for det udførte arbejde i den forløbne 
periode. 
 
Stk. 5 
Det reviderede regnskab og budget fremlægges til god-
kendelse. 
 
Kopi af regnskab og budgetforslag kan afhentes på et af 
FOA Hernings kontorer eller tilsendes efter begæring 8 
kalenderdage før generalforsamlingen. 
Stk. 6 
Indkomne forslag - herunder forslag til valg af formand, 
næstformand og faglige sekretærer - der ønskes be-



 
 

handlet på generalforsamlingen, skal være FOA Herning 
i hænde senest 28 kalenderdage før generalforsamlin-
gens afholdelse med en kort skriftlig motivering. FOA 
Hernings bestyrelse kan fremsætte forslag med et kor-
tere varsel. 
 
Forslag kan afhentes på et af FOA Hernings kontorer el-
ler tilsendes efter begæring 8 kalenderdage før gene-
ralforsamlingen. 
 
Stk. 7 
På generalforsamlingen tages referat over vedtagne be-
slutninger. 
Generalforsamlingsreferatet underskrives af dirigen-
terne og formanden. 
 
Stk. 8  
FOA Hernings bestyrelse er FOA Hernings øverste poli-
tiske myndighed mellem generalforsamlingerne. 
 
Stk. 9  
Generalforsamlingen vælger FOA Hernings daglige le-
delse bestående af formand og næstformand.  
 
Formanden er øverst politisk og administrativ ansvar-
lige. 
 
Stk. 10  
Generalforsamlingen træffer beslutning om antallet af 
faglige sekretærer efter indstilling fra FOA Hernings be-
styrelse.  
 
Stk. 11  
Alle valg er 4-årige. 
 
Valgte, aflønnede generalforsamlingsvalgte skal afgå 
ved udgangen af den måned, hvor folkepensionsalde-
ren indtræder. 
 
Stk. 12  
Der vælges 2 bilagskontrollanter samt 2 suppleanter for 
disse.  
 
Alle vælges for 1 år ad gangen. 
 
Stk. 13  
FOA Hernings afdelingsbestyrelse vælger en statsauto-
riseret/registreret revisor, der skal revidere FOA Her-
nings regnskaber. 
 
Stk. 14  
Alle valg sker ved almindeligt flertal. 
 
 
§ 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et 
flertal i bestyrelsen med mindst 8 dages varsel eller på 
skriftlig begæring af mindst 5 % af medlemmerne med 
angivelse af dagsorden for den ekstraordinære general-
forsamling. 
 
§ 8 AFGANG I UTIDE 
 
Afgår formanden, næstformanden eller en faglig sekre-
tær i utide, kan FOA Hernings bestyrelse med 3/4 af de 
afgivne stemmer konstituere en efterfølger frem til 
førstkommende ordinære generalforsamling, hvor valg 
skal finde sted for resten af ordinær valgperiode. 
 
Hvis der ikke kan opnås enighed med 3/4 af de afgivne 
stemmer, indkaldes til ekstraordinær generalforsam-
ling med valg for resten af ordinær valgperiode.  
 
Hvis der ved fristens udløb, kun er én kandidat til 
posten som formand, næstformand eller faglig sekre-
tær, kan afdelingsbestyrelsen med 3/4 flertal beslutte 
ikke at afholde en ekstraordinær generalforsamling, 
hvorefter den pågældende er valgt. Er der ikke det an-
førte flertal herfor, indkalder afdelingsbestyrelsen til ny 
ekstraordinær generalforsamling.  
 
 
§ 9 LØN, PENSION M.V. 
 
Stk. 1 
FOA Hernings generalforsamling fastsætter løn og pen-
sion for de afdelings- og sektorvalgte for den kom-
mende kongresperiode efter indstilling fra FOA Her-
nings bestyrelse - efter Forbundets ordinære kongres. 
 
Stk. 2 
Ved afgang i utide - på grund af lægelig doku-

menteret sygdom eller manglende genvalg - ud-
betales en fratrædelsesgodtgørelse:  
 

• 0-6 års valgperiode: 3 måneders løn 
• Over 6 års valgperiode: 6 måneders løn 

 

Ved fratræden til pension udbetales tre måneders fra-
trædelsesgodtgørelse. I tilfælde af død i valgperioden 
udbetales tre måneders løn til den/de efterladte. 
 
Ordningen gælder både afdelings- og sektorvalgte. 
 
§ 10 FOA HERNINGS BESTYRELSE 
 
Stk. 1 
FOA Hernings bestyrelse består af: 

• Formand 

• Næstformand  

• Faglige sekretær/sekretærer 

• Sektorformænd/sektorrepræsentanter 
 



 
 

Derudover vælges sektorvalgte repræsentanter fra 
hver sektor efter følgende fordeling: 
 

1 repr. for 0 - 500 medlemmer 
1 repr. for 501 - 1500 medlemmer 
1 repr. for 1501 - 2500 medlemmer 
1 repr. for 2501 - 3500 medlemmer 

 
Repræsentanter til FOA Hernings bestyrelse vælges af 
og blandt sektorbestyrelsens medlemmer. 
 
Suppleanter til FOA Hernings bestyrelse vælges af og 
blandt sektorbestyrelsens medlemmer i prioriteret 
rækkefølge. 
 
Medlemsantallet opgjort pr. 31. december året forud 
danner grundlag for antallet af sektorrepræsentanter i 
FOA Hernings bestyrelse pr. 1. april. 
 
Stk. 2 
FOA Hernings bestyrelse afholder - som hovedregel - 7 
bestyrelsesmøder om året. 
 
Stk. 3 
FOA Hernings bestyrelse kan nedsætte udvalg efter be-
hov. F.eks. elev-, ungdoms- og lederudvalg. 
 
Stk. 4 
FOA Hernings bestyrelse skal indkalde til møder for til-
lidsrepræsentanter. 
 
De tillidsvalgte i hvert af arbejdsgiverområderne indkal-
des for at skabe netværk. 
 
§ 11 Koordinationsudvalg 
 
Der nedsættes et koordinationsudvalg, bestående af: 
 

• Valgte på afdelingsgeneralforsamlingen 

• Sektorformand/sektorrepræsentant  

• Medlemmer af Regions-MED udvalget 

• Medlemmer af MED-hovedudvalg i de 3 kom-
muner 

• Fællestillidsrepræsentanter 

• Fuldtidsfrikøbte tillidsvalgte 
 
Det indstilles, at der som hovedregel holdes 6 møder 
om året. 
§ 12 SEKTORER  
 
Stk. 1 
FOA Herning opdeles i sektorer på basis af medlemmer-
nes faggruppetilhørsforhold.  

 
Sektorstemmeretten kan udøves inden for denne afde-
lingssektor. 

FOA Herning kan nedlægge/sammenlægge sine sekto-
rer efter behov. Et forslag om nedlæggel-
se/sammenlægning kræver tilslutning fra den/de be-
rørte sektorgeneralforsamlinger. 

 
Stk. 2 
Sektorerne skal være politikskabende, herunder skabe 
udvikling af fagligheden, identiteten og udvikling af ar-
bejdspladserne i samarbejde med fag- og funktions-
grupperne under ansvar over for FOA Hernings besty-
relse inden for følgende områder: 
 

• De overenskomstspørgsmål, som vedrører 
sektoren specielt 

• Indhentning af specielle overenskomstkrav 

• Faglige og organisatoriske tiltag indenfor sek-
torens område 

• Områdets egne erhvervsfaglige uddannelser 

• Elevarbejde 

• Informationsarbejde overfor medlemmerne 
 
Afgår sektorformanden i utide, kan sektorbestyrelsen 
med 3/4 af de afgivne stemmer konstituere en efterføl-
ger frem til førstkommende ordinære generalforsam-
ling, hvor valg skal finde sted for resten af ordinær valg-
periode. 
 
Hvis der ikke kan opnås enighed med 3/4 af de afgivne 
stemmer, indkaldes til ekstraordinær generalforsam-
ling med valg for resten af ordinær valgperiode.  
 
Hvis der ved fristens udløb kun er én kandidat til posten 
som sektorformand, kan sektorbestyrelsen med 3/4 
flertal beslutte ikke at afholde en ekstraordinær gene-
ralforsamling, hvorefter den pågældende er valgt. Er 
der ikke det anførte flertal herfor, indkalder afdelings-
bestyrelsen til ny ekstraordinær generalforsamling.  
 
Stk. 3 
Hver sektor ledes af en bestyrelse, valgt af og blandt 
sektorens medlemmer på sektorgeneralforsamlingen. 
 
Stk. 4 
For Social- og sundhedssektoren vælges: 
 

• Formand 

• 10 bestyrelsesmedlemmer 

• 3 suppleanter 
 
For Pædagogisk sektor vælges: 
 

• Formand 

• 10 bestyrelsesmedlemmer 

• 3 suppleanter 
 
 



 
 

For Teknik og Service Sektoren vælges: 
 

• Formand 

• 5 bestyrelsesmedlemmer 

• 1 suppleanter 
 
For Kost og Service Sektoren vælges: 
 

• Formand 

• 5 bestyrelsesmedlemmer 

• 1 suppleanter 
 
Sektorformanden er på valg jævnfør FOA Hernings love, 
§ 6, stk. 11.   
 
Sektorbestyrelsen konstituerer sig med valg af næstfor-
mand.  
 
Sektorbestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på 
valg hvert andet år.  
 
Den ene del af sektorbestyrelsen og suppleanterne er 
på valg i lige år, og den anden del er på valg i ulige år.  
 
Dette fastlægges i den enkelte sektors forretningsor-
den. 
 
Afgang i utide: 
Henvises til FOA Hernings love, § 8. 
 
Stk. 5 
Sektorgeneralforsamlinger afholdes forud for FOA Her-
nings generalforsamling og indvarsles med mindst 6 
ugers varsel. 
 
Dagsordenen skal bekendtgøres samtidig med indvars-
lingen. Det skal af dagsordenen klart fremgå af dagsor-
denen, hvilke poster, der er på valg, og om de, der be-
sidder posterne, modtager genvalg. 
 
Endvidere skal dagsordenen mindst indeholde følgende 
punkter: 
 

• Valg af dirigent/dirigenter 

• Godkendelse af forretningsorden 

• Godkendelse af dagsorden 

• Beretning 

• Indkomne forslag 

• Valg 

• Fremtidigt virke 
 
De indkomne forslag, herunder forslag til valg af sektor-
formand, der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen, skal være sektoren i hænde senest 28 kalender-
dage før generalforsamlingens afholdelse med en kort 
skriftlig motivering. 

På generalforsamlingen tages referat over vedtagne be-
slutninger. Generalforsamlings-referatet underskrives 
af dirigenten/dirigenterne og formanden. 
 
Stk. 6 
Ekstraordinære sektorgeneralforsamlinger kan indkal-
des af et flertal i sektorbestyrelsen med mindst 8 dages 
varsel eller på skriftlig begæring af mindst 5 % af med-
lemmerne, dog minimum 15 medlemmer, med angi-
velse af dagsordenen for den ekstraordinære general-
forsamling. 
 
Stk. 7 
Sektorbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. 
 
I FOA Hernings budget afsættes der hvert år økonomi 
til afholdelse af et antal sektorbestyrelsesmøder samt 
et antal møder i funktionsgrupperne. 
 
Stk. 8 
Under sektorbestyrelserne kan der oprettes arbejds-
pladsrelaterede funktionsgrupper, hvor faggrupperne 
kan mødes på tværs. Der kan ligeledes oprettes faglige 
udvalg inden for hver af de bestående faggrupper, der 
kan rådgive og vejlede sektorbestyrelsen i faglige- og 
uddannelsesspørgsmål. 
 
De faglige udvalg kan bestå af indtil 5 bestyrelsesmed-
lemmer. Sektorbestyrelsesmedlemmer med samme 
faglige baggrund har ret til at få sæde i det faglige ud-
valg. Antallet fastsættes af sektorbestyrelsen. 
 
Valg til det faglige udvalg finder sted på et møde ind-
kaldt af sektoren for faggruppens medlemmer. 
 
Valget gælder for 2 år ad gangen. 
 
De faglige udvalg mødes efter behov, dog højst 6 gange 
om året. 
 
Stk. 9 
Under sektorerne kan der dannes klubber.  
I faggruppeklubber har sektorbestyrelsesmedlemmer - 
med samme faglige baggrund - ret til at få plads i fag-
gruppeklubbestyrelsen. Antallet af sektorbestyrelses-
medlemmer bestemmes af sektorbestyrelsen. 
 
En klub fastlægger selv sine love - herunder kontingent. 
Kontingentet kan ikke opkræves af FOA Herning.  
 
Lovene må ikke stride mod FOA Hernings love. 
 
§ 13 SENIORKLUB 
 
Der oprettes en seniorklub for forbundsmedlemmer og 
afdelingsmedlemmer, der udtræder af arbejdsmarke-
det.  



 
 

 
Afdelingsmedlemmer som er gået på efterløn, kan lige-
ledes optages. 
 
Ægtefæller/samlever kan tegne medlemskab. Dog er 
kun afdelingsmedlemmer valgbare til bestyrelsen. 
 
§ 14 KONGRES og SEKTORÅRSMØDEDELTAGELSE 
 
Deltagelse i de - i forbundslovene - nævnte repræsen-
tative organer følger bestemmelserne herom i for-
bundslovene. 
 
§ 15 OVERENSKOMSTER OG LOKALAFTALER 
 
Stk. 1 
FOA Hernings bestyrelse skal forkaste eller opsige en lo-
kalaftale, som er indgået af en afdelingssektor, en klub 
eller af en tillids/arbejdsmiljø/SU/MED-repræsentant, 
såfremt den er i strid med gældende overenskomster 
eller indgåede aftaler. 
 
Stk. 2 
FOA Herning kan ikke indgå lokalaftaler, der forringer 
gældende overenskomster uden forbundets godken-
delse. Såfremt det forekommer, kan forbundet forkaste 
eller opsige den pågældende lokalaftale. 
 
§ 16 REGNSKAB 
 
Stk. 1  
FOA Hernings daglige ledelse har ansvaret for, at regn-
skabet føres og fremlægges for bestyrelsen mindst 1 
gang i kvartalet. Bestyrelsen er til enhver tid ansvarlig 
for penge og værdipapirer. 
 
Stk. 2 
Tegningsret tilkommer formand og næstformand i for-
ening. Bestyrelsen er bemyndiget til: 
 

• at udpege et eller flere bestyrelsesmedlem-
mer til enten alene eller i fællesskab at kunne 
disponere over foreningens formue samt til at 
tegne foreningen i økonomiske anliggender 

• at udpege et eller flere bestyrelsesmedlem-
mer til alene eller i fællesskab at kunne dispo-
nere over foreningens midler via elektroniske 
bankprodukter samt til at indgå kontrakter 
herom 

• at meddele prokura 
 

Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut. 
Opsparede reserver kan placeres i obligationer eller i in-
vesteringsforeninger. Beslutninger om køb og salg af 
værdipapirer træffes af bestyrelsen. 
 

Pantsætning i større omfang samt køb og salg af fast 
ejendom skal besluttes på generalforsamlingen. 
 
Stk. 3 
Regnskabsåret følger kalenderåret. 1. behandling af 
budgettet finder sted på bestyrelsesmødet i okto-
ber/november, hvor regnskabstal for de 3 første kvar-
taler fremlægges. Endelig godkendelse af budgettet for 
det kommende år finder sted på bestyrelsesmødet i de-
cember. Det reviderede regnskab indsendes til forbun-
det. 
 
§ 17 REVISION 
 
FOA Hernings regnskaber skal revideres af en statsau-
toriseret/registreret revisor. 
 
De 2 generalforsamlingsvalgte bilagskontrollanter skal 
mindst 2 gange årligt gennemgå regnskabsbilag for at 
kontrollere, at disse svarer til beslutninger taget i FOA 
Herning. Uoverensstemmelser mellem bilag og beslut-
ninger meddeles omgående FOA Hernings bestyrelse.  
De valgte bilagskontrollanter kan ikke være medlem af 
FOA Hernings bestyrelse eller en sektorbestyrelse. 
 
§ 18 EKSKLUSION 
 
Ethvert medlem, som handler i strid med forbundets el-
ler FOA Hernings love, eller som bevidst udviser illoyal 
optræden, kan ekskluderes. Eksklusionen kan ske på en 
generalforsamling i FOA Herning. Medlemmet kan fore-
lægge eksklusionen for forbundets hovedbestyrelse til 
endelig afgørelse. Forbundet kan ikke rejse en eksklusi-
onssag. 
 
Ekskluderede medlemmer fortaber deres medlemsret-
tigheder. 

 
§ 19 LOVÆNDRINGER 
 
Ændringer i gældende love kræver 2/3 af de afgivne 
stemmer på en generalforsamling. 

 
§ 20 NEDLÆGGELSE OG UDMELDELSE 
 
Stk. 1 
FOA Herning kan kun nedlægges som følge af en gene-
ralforsamlingsbeslutning med 2/3 af de fremmødte 
stemmer på en generalforsamling.  
 
Beslutningen herom skal efterfølgende godkendes af 
forbundets hovedbestyrelse. 
 
Stk. 2 
FOA Herning kan melde sig ud af forbundet med et års 
varsel, såfremt en generalforsamling vedtager dette 
med 2/3 af de afgivne stemmer, og dette efterfølgende 



 
 

bekræftes af en urafstemning blandt FOA Hernings 
medlemmer - ligeledes med 2/3 af de afgivne stemmer. 

 
§ 21 AFDELINGSSAMMENLÆGNING ELLER ÆNDRING 
MV. 
 
FOA Herning kan sammenlægges eller ændres med al-
mindeligt stemmeflertal på afdelingsgeneralforsamlin-
gen. 

§ 22 IKRAFTTRÆDEN  
 
Lovene træder i kraft ved deres vedtagelse. 
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 23. marts 
2021. 

 
 

 


