
 

FOA - Fag og Arbejde Lolland 

Afdelingslove 
 

§ 1 Navn og hjemsted. 

Stk. 1.  Afdelingens navn er: FOA – Fag og Arbejde Lolland 

Stk. 2.  Afdelingen har hjemsted i Lolland Kommune. 

§ 2 Formål. 

Stk. 1.  Afdelingens formål er,  

 at organisere kommunalt ansatte, andre offentlige ansatte samt øvrige ansatte med 
tilsvarende eller lignende arbejds- og servicefunktioner på det private 
arbejdsmarked. 

 at virke for samfundsudviklingen fagligt, politisk, kulturelt og internationalt, 
herunder fremme ligestilling til gavn for medlemmerne. 

 at fremme medlemmernes uddannelsesmæssige baggrund. 

 at skabe sunde og trygge arbejdspladser, herunder et bedre arbejdsmiljø. 

 at forbedre medlemmernes løn-, pensions- og ansættelsesforhold. 

 at yde hjælp, støtte og service til det enkelte medlem efter behov. 

 at servicere medlemmerne socialt, administrativt og informativt. 

 at virke for, at tillidsvalgte bliver uddannet og får støtte til deres hverv. 

Stk. 2. Ingen bestemmelse i disse love må stride mod forbundslovene. 

§ 3 Medlemskab 

Stk. 1. Som medlemmer optages alle, der er beskæftiget eller er under uddannelse 
indenfor forbundets faglige område, og som samtidig er beskæftiget inden for 
afdelingens organisationsområde i Lolland kommune. 

Stk. 2. Alle medlemmer er valgbare og har stemmeret, indtil de ophører i beskæftigelse og 
fuldt ud overgår til en offentlig pension. 

 For tjenestemandspensionister gælder, at de har stemmeret om egne forhold. 

 Betingelsen for at udøve medlemsrettighederne er, at et medlem ikke er i 
kontingentrestance. 

Stk. 3. Et medlem kan kun ekskluderes af afdelingens myndighed (dvs. 
generalforsamlingen). En eksklusion kan kun af medlemmet indbringes for 
forbundets hovedbestyrelse til endelig afgørelse. 

 En eksklusion foretaget af en afdelingsgeneralforsamling skal godkendes af 
hovedbestyrelsen. Ekskluderede medlemmer fortaber deres medlemsrettigheder. 

§ 4 Kontingent. 

Stk. 1.  Efter indmeldelse har medlemmet krav på et eksemplar af afdelingens og 
forbundets love. 

Stk. 2.  Generalforsamlingen fastsætter et månedligt afdelingskontingent. 
Afdelingskontingentet reguleres hvert år pr. 1/1 i henhold til nettopristalsindekset, 
som udmeldes af Danmarks Statistik i oktober kvartal. I kontingentet indgår 
desuden kontingent til FOA – Fag og Arbejde samt evt. kontingent som følge af 
medlemskab af FOA – Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse. 

 Kontingentet afrundes til nærmeste hele krone. 

Stk. 3.  Kontingentet forfalder månedsvis forud. Undlader et medlem at betale kontingent, 
medfører det sletning i henhold til forbundslovene og gældende a-kasselovgivning. 



 

Stk. 4. Medlemmerne har pligt til at anmelde adresseændring samt ændring af 
arbejdssted. Undladelse kan medføre forringet medlemsservice. 

Stk. 5. Medlemmet hæfter alene med deres kontingent. 

§ 5 Generalforsamlingen. 

Stk. 1.  Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed. 

Stk. 2.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert 2. år i ulige år. Generalforsamlingen 
indvarsles med mindst 14 dage. Dagsordenen skal bekendtgøres samtidigt med 
indvarslingen. Det skal af dagsordenen klart fremgå, hvilke poster der er på valg. 
Indvarslingen af generalforsamlingen skal ske ved annoncering og/eller opslag på 
arbejdspladserne, eller udsendelse til samtlige medlemmer. 

 Indkomne forslag – herunder forslag til valg – skal skriftligt, være afdelingen i 
hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

 Generalforsamlingen er beslutningsdygtige uanset de fremmødtes antal. 

Stk. 3.  Alle medlemmer har stemmeret, medmindre de er gået på pension. 

Stk. 4.  Generalforsamlingens dagsorden skal mindst omfatte følgende dagsordenspunkter: 

1. Godkendelse af forretningsorden. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Valg af dirigent. 

4. Valg af stemmeudvalg. 

5. Beretning ved formanden. 

6. Regnskab. 

7. Indkomne forslag. 

8. Valg. 

9. Eventuelt. 

Stk. 5.  Generalforsamlingen træffer efter indstilling fra bestyrelsen, beslutning om antallet 
af lønnede valgte i afdelingen. 

Stk. 6.  Generalforsamlingen godkender, efter indstilling fra bestyrelsen, løn- og 
arbejdsvilkår for alle lønnede valgte i afdelingen. 

 Ved afgang i utide på grund af lægeligt dokumenteret sygdom eller ved manglende 
genvalg, udbetaler afdelingen en fratrædelsesgodtgørelse, svarende til 6 måneders 
løn. 

 Ved fratræden til pension/efterløn eller ved død udbetales en godtgørelse svarende 
til 3 måneders løn. 

Stk. 7.  En ordinær valgperiode gælder for 4 år. 

                Formanden er på ordinært valg i 2015 og næstformanden er ekstraordinært på valg 
i 2015 for en 2-årig periode, derefter igen i 2017 for 4-årig periode. 

Stk. 8.  Valgte lønnede skal afgå ved udgangen af den måned, hvor folkepensionsalderen 
indtræder. Afdelingen kan ikke fastsætte en aldersgrænse for valgte, som ikke er 
lønnede. De er valgbare og har stemmeret, så længe de ikke er ophørt i 
beskæftigelse og fuldt ud overgået til en offentlig pension. 

Stk. 9.  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal af afdelingsbestyrelsen 
måtte ønske det, eller når 1/4 af afdelingsmedlemmerne skriftligt fremsætter 
motiveret begæring herom til afdelingens bestyrelse. 

 Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 14 dage efter, at der er fremsat 
begæring herom. 

Stk. 10.  Valg af valgte i afdelingen sker ved 2/3-dels flertal. 

Stk. 11.  Afdelingslovene skal være i overensstemmelse med de af forbundet vedtagne love. 



 

§ 6 Afdelingsbestyrelsen. 

Stk. 1.  I afdelingen vælges en bestyrelse. 

 Bestyrelsen består af en fuldtidsansat formand, en fuldtidsansat næstformand, 4 
sektorformænd, valgt på sektorårsmøderne og 3 bestyrelsesmedlemmer. 

 Såfremt enkelte eller alle sektorer lægges sammen vil antallet af sektorformænd 
reduceres. 

Stk. 2.  Valgene gælder for 4 år ad gangen. 

 Hele bestyrelsen kan ikke være ordinært på valg samtidig. 

 Formanden er på ordinært valg i 2015 og næstformanden er ekstraordinært på valg 
i 2015 for en 2-årig periode, derefter igen i 2017 for 4-årig periode. 

Stk. 3.  Bestyrelsen er afdelingens øverste myndighed imellem generalforsamlingerne. 

 Formanden har på vegne af bestyrelsen den øverste administrative og politiske 
ledelse af afdelingen. 

Stk. 4.  Formanden leder bestyrelsesmøderne. Ved dennes fravær næstformanden. 

Stk. 5.  Afdelingsbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. 

Stk. 6.  Ved afgang i utide kan bestyrelsen konstituere sig frem til førstkommende 
generalforsamling. 

Stk. 7 Bestyrelsen er afdelingens øverste ansættende myndighed. 

Stk. 8. Afdelingen kan overlade til en afdelingssektor, en klub eller tillidsvalgte, selv at 
forhandle og eventuelt at afslutte egne aftaler inden for eget område, vedrørende 
lokale løn- og arbejdsforhold under ansvar overfor afdelingen. 

§ 7 Sektorerne. 

Stk. 1.  Afdelingen opdeles i sektorer på basis af medlemmernes faggruppetilhørsforhold, 
som fastsættes af hovedbestyrelsen. Sektorerne kan nedlægges eller 
sammenlægges efter behov. Et forslag om nedlæggelse eller sammenlægning 
kræver tilslutning fra det berørte sektorårsmøde. 

Stk. 2.  Hver sektor ledes af en bestyrelse. 

 På sektorårsmøderne vælges sektorformand, sektornæstformand, sektorkasserer 
samt de antal bestyrelsesmedlemmer, som er anført i hver enkelt sektors love. 

 Sektorårsmøderne afholdes hver 2. år i lige år.  

Stk. 3.  Valgene gælder for 4 år ad gangen. 

 Sektorformand og sektornæstformænd kan ikke være på valg samtidig. 

Stk. 4.  Indkaldelsesvarslingen følger de for afdelingens generalforsamling gældende regler. 

Stk. 5.  Ved afgang i utide kan sektorbestyrelsen konstituere sig frem til førstkommende 
sektorgeneralforsamling. 

Stk. 6.  Sektorbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

§ 8 Klubber. 

Stk. 1.  Under en afdeling og sektorerne kan dannes klubber. Klubberne fastlægger selv 
sine vedtægter og arbejdsform. Vedtægterne må ikke stride imod afdelingens og 
forbundets love. 

§ 9 Kongres-, sektorkongres og årsmødedeltagelse m.v. 

Stk. 1.  Formand, næstformand og de 4 sektorformænd i afdelingen er fødte medlemmer af 
kongressen. Skulle afdelingen blive tildelt yderligere deltagere, vælges de ud af den 
siddende bestyrelse, inkl. tilforordnede, såfremt disse ønsker at deltage.  

Stk. 2.  Deltagelse i de øvrige, i forbundslovene nævnte repræsentative organer, følger 
forbundslovenes bestemmelser herom. 

  



 

§ 10 Overenskomster og lokalaftaler. 

Stk. 1.  Afdelingsbestyrelsen skal forkaste eller opsige en lokalaftale som er indgået af en 
afdelingssektor, en klub eller af en tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant 
eller SU-repræsentant, såfremt den er i strid med overenskomster eller indgåede 
aftaler. 

Stk. 2.  Afdelingen kan ikke indgå lokalaftaler, der forringer gældende overenskomster, 
uden forbundets godkendelse. Såfremt det forekommer, kan forbundet forkaste 
eller opsige den pågældende lokalaftale. 

§ 11 Regnskabet. 

Stk. 1.  Ansvaret for afdelingens regnskab påhviler bestyrelsen. 

Stk. 2.  Tegningsretten tilkommer formand og næstformand. Desuden kan afdelingens 
bestyrelse godkende medarbejdere med prokura. 

 Pantsætning, optagelse af lån og salg af fast ejendom kræver generalforsamlingens 
samtykke. 

Stk. 3.  Regnskabsåret følger kalenderåret. Inden udgangen af december skal bestyrelsen 
godkende et budget for det kommende år. 

§ 12 Revision. 

Stk. 1.  Afdelingens regnskaber skal revideres af en statsautoriseret/registreret revisor. 

 Desuden vælger generalforsamlingen 2 medlemmer, kaldet bilagskontrollanter, for 
4 år ad gangen, til kritisk at gennemgå bilag og regnskaber for afdelingen. 

§ 13 Lovændringer. 

Stk.1.  Ændringer i gældende love kræver almindeligt stemmeflertal på en 
generalforsamling. 

§ 14 Nedlæggelse eller udmeldelse. 

Stk. 1.  Afdelingen kan kun nedlægges, sammenlægges eller ændres, som følge af en 
generalforsamlings beslutning med to tredjedele af de fremmødte stemmer på en 
generalforsamling. Beslutning herom skal efterfølgende godkendes af 
hovedbestyrelsen. 

Stk. 2.  Afdelingen kan melde sig ud af forbundet med et års varsel, såfremt en 
generalforsamling vedtager dette med to tredjedele af de afgivne stemmer, og 
dette efterfølgende bekræftes af en urafstemning blandt afdelingens medlemmer  
ligeledes med to tredjedele af de afgivne stemmer. 

 

 

Protokollat: § 6 stk. 2, 3. sætning: 

 Formanden er på ordinært valg i 2015 og næstformanden ekstraordinært på valg i 
2015 for en 2 årig periode, derefter igen i 2017 for en 4 årig periode, bortfalder 
efter ordinær generalforsamling 18. marts 2015. 

 

Ovenstående love vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. maj 2006.  

Med ændringer, besluttet på den ordinære generalforsamling, den 18. marts 2015. 

 


