
Love for PMF afd. 1 
 
Navn, hjemsted og formål 
§ 1. Afdelingens navn er  
 
Pædagogiske assistenter & 

Pædagogmedhjælperes Fagforening afd. 1 

En del af FOA-Fag og Arbejde 

 
Stk. 2. Afdelingen er en selvstændig 
fagforening under FOA Fag og Arbejde, og 
har hjemsted i Gladsaxe kommune. 
Stk. 3 Afdelingen dækker følgende 
kommuner: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, 
Gladsaxe, Ballerup, Furesø, Herlev. 
Stk. 4. Afdelingens formål er at organisere og 
mobilisere uuddannede pædagogiske 
medarbejdere, EGU-elever/-dimittender samt 
PGU-elever/-dimittender i lokalområdet for 
deres faglige og økonomiske interesser. 
Stk. 5. Fagforeningen beskæftiger sig primært 
med at sikre de kollektive og individuelle 
rettigheder for pædagogmedhjælpere inden 
for lokalområdet inden for overenskomsten, 
Pædagogisk Grund Uddannelse (PGU) og 
forhold, der direkte vedrører den enkelte 
pædagogmedhjælper på arbejdspladsen. 
Afdelingen overholder de til enhver tid 
gældende serviceløfter. 
 
Myndigheder  
§ 2. Afdelingen myndigheder er 
generalforsamlingen og bestyrelsen. 
 
§ 3. Afdelingens øverste myndighed er 
generalforsamlingen. På generalforsamlingen 
har alle aktive medlemmer, tilhørende den 
afdeling, i hvis område de har arbejdssted, 
tale- og stemmeret og er valgbare. 
Ved arbejdsløshed overflyttes et medlem til 
den afdeling, i hvis område medlemmet har 
bopæl. med mindre medlemmet vælger at 
forblive i den afdeling, i hvis område 
medlemmet sidst havde arbejdssted. 
Stk. 2. Generalforsamlingsperioden er 2-årig. 
Ordinær generalforsamling afholdes i oktober 
måned i lige år, og indkaldes med mindst 3 

ugers varsel. De lokale tillids- og 
fællestillidsrepræsentanter skal forinden 
dagsorden udsendes, have lejlighed til at 
foreslå dagsordenspunkter og til at udtale sig 
om de i stk. 4, sidste afsnit, nævnte 
beskrivelser af tillidshvervenes 
arbejdsopgaver, kompetence og ansvar. 
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen 
med angivelse af forslag til dagsorden.  
Dagsordenen for generalforsamlingen i 
oktober måned skal mindst indeholde 
følgende punkter: 

1. Formalia 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Arbejdsprogram for den kommende 

periode 
4. Regnskaber samt forslag til budget for 

år et, samt rammebudget for år to. 
5. Valg 

Forslag til behandling på generalforsamlingen 
skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før 
generalforsamlingen. Forslagene udsendes til 
medlemmerne før generalforsamlingen. 
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling 
afholdes efter beslutning på 
generalforsamlingen eller i afdelingens 
bestyrelse eller efter skriftlig anmodning fra 
mindst 1/4 af afdelingens medlemmer. 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes 
med angivelse af forslag til dagsorden senest 
7 dage før.  
Stk. 4. Generalforsamlingen vælger sin 
bestyrelse bestående af: 
 

a. Formand / HB-medlem / 
Fagligsekretær. 

b. Næstformand / HB-suppleant / 
Fagligsekretær. 

c. Kasserer 
d. Faglig(e) sekretær(er), som er helt 

eller delvist lønnet. 
e. Øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen består af max. 16 
medlemmer. 
Antallet af faglige sekretærer og 
øvrige bestyrelsesmedlemmer 
fastsættes af generalforsamlingen. 
Derudover vælges: 



f. Kongresdelegerede og -suppleanter. 
g. To kritiske revisorer og -suppleanter. 

De kritiske revisorer foretager mindst 
2 gange om året kasseafstemning og 
konstaterer ved gennemgang af 
regnskabet dets rigtighed. Kritiske 
revisorer kan ikke være medlemmer af 
bestyrelsen. 

h. Faggruppelandsmøde deltagere og 
suppleanter 
Den ene deltager vælges af og blandt 
fællestillidsrepræsentanterne. 

I tilfælde, hvor flere afdelinger vælger at gå 
sammen om aflønning af en eller flere 
sekretærer, tager generalforsamlingen selv 
stilling til valgformen. 
Valgene foretages i den rækkefølge, de er 
nævnt i vedtægterne.  
En person kan vælges til flere tillidshverv. 
Forinden valg til hvert af de nævnte 
tillidshverv skal der foreligge et forslag til 
beskrivelse af arbejdsopgaver, kompetence og 
ansvar. 
Stk. 5. Følgende valgtidspunkter og 
funktionsperioder er gældende:  
Alle valg er 2 årige, valg til 
kongresdelegerede og suppleanter foretages  
a+b+c+d+e+g+h foretages for 2 år, ad gangen 
på den ordinære generalforsamling i oktober 
måned i lige årstal. 
f vælges på generalforsamlingen umiddelbart 
før den ordinære/ekstraordinære kongres. 
Såfremt de i h valgte faggruppelandsmøde 
deltagere og suppleanter alle melder forfald, 
bemyndiges bestyrelsen at udpege deltagere. 
 
Stk. 6. Valgte medlemmer kan afsættes af 
generalforsamlingen, som i så tilfælde 
foretager nyvalg til de pågældende poster. 
 
§ 4. Bestyrelsen er afdelingens øverste 
myndighed mellem generalforsamlingerne og 
har til opgave, løbende at foretage politiske 
vurderinger af medlemmernes og afdelingens 
situation. 
Bestyrelsen leder arbejdet i afdelingen under 
fornøden hensyntagen til de fra forbundet 

gældende beslutninger og i overensstemmelse 
med generalforsamlingens vedtagelse. 
 
Såfremt generalforsamlingen vedtager 
ansættelse af personale i afdelingen, udover 
den/de under § 3, stk. 4 d valgte, forestår 
bestyrelsen dette. 
 
Bestyrelsen indkalder til medlemsmøder.  
Bestyrelsen må i videst muligt omfang 
inddrage tillids- og fællestillidsrepræsentanter 
i afdelingens arbejde. 
Det er bl.a. bestyrelsens opgave overfor de 
valgte tillidsrepræsentanter: 
- at virke som koordinator for de lokale 
tillids- og fællestillidsrepræsentanter i deres 
arbejde. 
- at indgå aftale med den enkelte 
fællestillidsrepræsentant om overdragelse af 
kompetence, i overensstemmelsen med 
generalforsamlingens vurdering af, hvad der 
er praktisk og politisk muligt. Aftalen skal 
løbende genforhandles. 
- at være formidler fra tillids- og 
fællestillidsrepræsentanter til forbundet. 
Stk. 2: Hvis kassereren eller en faglig 
sekretær udtræder, konstituerer bestyrelsen 
sig med en afløser indtil førstkommende 
ordinære eller ekstraordinære 
generalforsamling. 
Hvis formanden udtræder afholdes 
ekstraordinær generalforsamling. 
Stk. 3. Bestyrelsen er økonomisk ansvarlig for 
afdelingens midler i overensstemmelse med 
vedtægten og kongressens og 
generalforsamlingens beslutninger.  
Regnskabet revideres af en statsautoriseret 
revisor. 
Stk. 4. Bestyrelsen aflægger beretning for sit 
virke til generalforsamlingen. 
 
§ 5. Lokale lønaftaler: Afdelingens 
medlemmer skal have indflydelse på og 
godkende den overordnede lønpolitik. Berørte 
medlemmer skal sikres indsigt i lokale 
lønaftaler, og ethvert medlem af PMF afd. 1 
har adgang til lønaftaler indgået af PMF afd. 1 



og tillidsrepræsentanter indenfor PMF afd. 1's 
område. 
Generalforsamlingen fastlægger procedurer, 
der sikrer åbenhed om lønaftalerne, samt 
fastlægger procedure for medlemsdemokratiet 
i forbindelse med 
afdelingens/tillidsrepræsentanters indgåelse af 
lønaftaler. 
 
§ 6. Afdelingens arbejde finansieres gennem 
medlemmernes kontingenter, som fastsættes 
af generalforsamlingen. 
Stk. 2. Kontingentet følger Danmarks 
Statistiks forbrugerprisindeks opgjort i august 
hvert år, dog max. 3%. 
(Udgangspunktet er august 2008 =100) 
Stk. 3. Afdelingen er forpligtet til at lade 
likvide midler indestå på særskilt konto i et 
pengeinstitut. 
Stk. 4. Afdelingen tegnes af bestyrelsen. 
Afdelingen forpligtes ved optagelse af lån 
samt ved køb og salg af fast ejendom ved 
underskrift af mindst 3/4 af bestyrelsen eller 
ved godkendelse af generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen kan meddele prokura. 
 
Afdelingens daglige ledelse varetages af 
formand og kasserer, der er bemyndiget til i 
fællesskab at disponere over organisationens 
formue, herunder til også at kunne disponere 
over foreningens midler via elektroniske 
bankprodukter. 
 
Stk. 5. Afdelingens medlemmer hæfter alene 
overfor afdelingen med deres skyldige 
kontingent. 
Stk. 6. Generalforsamlingen fastsætter de 
faglige sekretærer løn. 
 
§ 7 De valgte faglige sekretærer er omfattet af 
Funktionærlovens bestemmelser om 
opsigelsesvarsel, fratrædelsesgodtgørelse, 
samt efterløn, på lige fod med 
pædagogmedhjælpere, i forbindelse med 
manglende genvalg og/eller opsigelse, samt 
dødsfald. Såfremt en faglig sekretær ikke selv 

ønsker at genopstille træder bestemmelsen 
ikke i kraft 
 
§ 8. Disse love kan kun ændres ved beslutning 
på generalforsamlingen.. 
Afdelingens love kan på intet tidspunkt være i 
strid med Forbundets FOA Fag og Arbejdes 
love, dette påses af hovedbestyrelsen. 
 
§ 9: En afdeling kan kun udmelde sig af 
forbundet med 1 års varsel, såfremt 
afdelingens øverste myndighed vedtager dette 
med to tredjedel af de afgivne stemmer og 
dette efterfølgende bekræftes af en 
urafstemning blandt afdelingens medlemmer 
– ligeledes med to tredjedel af de afgivne 
stemmer. 
 
§ 10: I tilfælde af fagforeningens opløsning 
skal aktiver og passiver disponeres efter 
generalforsamlingens beslutninger 
 
§ 11. Disse lov er vedtaget på 
generalforsamlingen den xx. oktober xxxx. 


