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Punkt 5 - Forslag til vedtægtsændringer: 

 

Forslag 1 

 

Afdelingsbestyrelsen foreslår en samlet ”pakke”, der indeholder følgende: 

- At der fremover afholdes generalforsamlinger hvert andet år i henholdsvis afdeling 

(ulige årstal) samt sektorer (lige årstal). 

- At valgperioden for lønnede tillidsposter i FOA, valg til bestyrelser i afdeling samt 

sektorer, valg til billagskontrollanter og fanebærer forøges fra nuværende 2 år til 4 år. 

- At øvrige valgperioder forøges fra nuværende 1 år til 2 år. 

- At afdelingsbestyrelsen fremover godkender årsregnskab samt udpeger dellegerede til 

forbundets kongresser. 

Ovenstående medfører ændringer i følgende §§ i vedtægterne: 

§ 5 stk. 2, 8  

§ 6 stk. 4, 5, 10  

§ 7 stk. 3, 8, 9 

§ 11 stk. 3 

§ 12 stk. 1 

De nye formuleringer kan ses af vedlagte bilag.  

 

 

Begrundelse: 

Forslaget skal ses som et forsøg på at effektivisere arbejdet i afdelingen. Der anvendes meget 

store ressourcer økonomisk og ikke mindst personalemæssigt til forberedelse og afholdelse af 

4 generalforsamlinger hvert år. Afdelingsbestyrelsen vurderer at disse ressourcer kan 

anvendes væsentligt bedre til gavn for det enkelte medlem.   
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Forslag 2: 

 

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at Sektor-næstformænd ikke længere er en del af politisk 

ledelse, og at vedtægterne ændres til: 

 

 § 6 stk. 6  

Afdelingens politiske ledelse består af formand, næstformand samt sektorformænd. 

 

 Begrundelse: 

Som led i effektiviseringen af afdelingens drift ønskes en indskrænkning og dermed et mindre 

ressource forbrug på interne møder i afdelingen.  

 

 

Forslag 3: 

 

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at lønnede valgte fremover skal fratræde deres stilling senest 

ved overgangen til den til enhver tid gældende alder for folkepension, og at dette udløser en 

fratrædelsesgodtgørelse på 3 måneder. Vedtægterne foreslås ændret til: 

 

 § 10 Stk. 3 

Valgte lønnede fratræder deres stilling ved opnåelse af alder for folkepension. I dette 

tilfælde, samt ved død, udbetales en godtgørelse svarende til 3 måneders løn til 

pågældende/de efterladte. 

 

Begrundelse: 

Afdelingsbestyrelsen ønsker at sikre, at der for ældre politikkere i FOA er en rimelig og værdig 

aftrædelse, der fremover skal ske senest ved opnåelse af alderen for folkepension. 
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Forslag 4. 

 

Afdelingsbestyrelsen foreslår § 15 vedrørende eksklusion ændret således, at den bringes i 

overensstemmelse med forbundets love, som vedtaget af kongressen. 

Der foreslås derfor at eksklusionsbestemmelsen ændres til: 

 

§ 15 Stk. 1 

Ethvert medlem, som handler i strid med forbunds- eller afdelingslovene, eller som 
bevidst udviser illoyal optræden, kan ekskluderes. 

Et medlem kan kun ekskluderes af afdelingens øverste myndighed. 
En eksklusion kan af medlemmet indbringes for forbundets hovedbestyrelse til endelig 
afgørelse.  
 

§ 15 Stk. 2 

Såfremt et medlem indstilles til eksklusion skal vedkommende have underretning herom 
14 dage forinden afgørelsen træffes, ligesom den pågældende har ret til at møde på 
generalforsamlingen og føre sin sag. Ekskluderede medlemmer fortaber deres 
medlemsrettigheder. 

 

Begrundelse: 

Eksklusionsbestemmelsen er ændret af Forbundets kongres, og forslaget er en tilpasning til 

forbundets gældende love. 
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Forslag 5. 

 

Afdelingsbestyrelsen forslår, at det entydigt beskrives hvor sektorernes økonomi fastlægges 

som erstatning for § 7 stk. 7: 

  

  Stk. 7 

På sektorgeneralforsamlingen vælges sektorformand, sektornæstformand 

samt et antal sektorbestyrelsesmedlemmer fastsat af sektorerne ud fra en af 

afdelingsbestyrelsen godkendt økonomisk ramme. 

 

Begrundelse: 

Med forslaget ønsker bestyrelsen i højere grad end hidtil, at give sektorerne frihed til selv at 

tilrettelægge bestyres arbejdet, herunder fastsættelse af antal møder, tidspunktet for møders 

afholdelse samt antallet af deltagere i bestyrelsesarbejdet, ud fra en økonomisk ramme aftalt i 

afdelingsbestyrelsen. 

 


