VEDTÆGTER
FOR
ÅRHUS LÆRERFORENING
DLF KREDS 133
Marts 2015

Kredsens navn
§ 1.
Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening
og har hjemsted i Århus kommune.

Kredsens formål
§ 2.
Stk. 1.
‐
‐
‐

Kredsens formål er

at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser,
at styrke sammenholdet mellem medlemmerne,
at tilskynde til aktivt medlemsarbejde på arbejdspladserne.

Stk. 2.

Kredsen vælger delegerede til DLF’s kongres, jf. DLFʹs vedtægter § 10.

Stk. 3. Som en del af kredsen råder Århus Lærerforening (Danmarks Lærerforenings
kreds 133) over en særlig fond, hvis vedtægter findes som bilag til disse vedtægter for
Århus Lærerforening.

Formålets udmøntning
§ 3.
Dette formål søges bl.a. nået ved:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Udøvelse af kredsens lokale forhandlingsmulighed.
Deltagelse i pædagogisk planlægningsarbejde på lokalt plan.
Udgivelse af medlemsbladet SKOLEN og hjemmesiden www.aalf.dk
Rådgivning og vejledning af medlemmer.
Afholdelse af møder og kurser af pædagogisk og faglig karakter.
Samarbejde med andre underviser‐, tjenestemands‐ og lønmodtagerorganisationer på
lokalt plan.

Medlemmer
§ 4.
Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, som ifølge DLFʹs vedtægter § 3 og § 10 har ret
til at være medlem af kredsen.
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Stk. 2. Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret efter de nærmere be‐
stemmelser i DLF’s vedtægt § 6.
Stk. 3. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside, gennem tillidsrepræsentanten el‐
ler ved henvendelse til kredsen eller foreningens kontor. For dobbeltorganiserede gæl‐
der dog det mellem aftaleparterne aftalte. Enhver indmeldelse modtages under forbe‐
hold af hovedstyrelsens godkendelse. Såfremt hovedstyrelsen ikke kan godkende en
indmeldelse, skal pågældende og Århus Lærerforening have besked herom.
Udmeldelse sker skriftligt til kassereren eller foreningens kontor med mindst 1 måneds
varsel til en 1. januar, en 1. april, en 1. juli eller 1. oktober. (Jf. i øvrigt DLFʹs vedtægter § 5,
stk. 1).
Stk. 4. Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingenter, påløbne renter og ge‐
byrer senest 1 måned efter påkravets afsendelse, slettes som medlem af foreningen efter
en sletteprocedure, som fastsættes af hovedstyrelsen. Sådanne medlemmer kan kun gen‐
optages, efter at kontingent restancer m.v. er betalt, eller der er truffet bindende aftaler
om beløbets afvikling. Ved genoptagelse følges reglerne for indmeldelse.
Medlemmernes pligt til at betale kontingentrestancer, påløbne renter og gebyrer, samt
ekstraordinært udskrevne kontingenter ophører ikke ved udmeldelse, eksklusion eller
sletning som medlem af foreningen.

Kontingent og regnskab

Stk. 1.

§ 5.
Udover kontingentet til DLF betales et kredskontingent.

Kredskontingentet fastsættes for perioden 01.04.‐31.03. på den ordinære generalforsam‐
ling på grundlag af et af styrelsen udarbejdet budget for kalenderåret.
Stk. 2. Til solidaritetsfonden, jf. § 6, henlægges af det årlige kredskontingent et beløb,
som fastsættes på den ordinære generalforsamling efter styrelsens indstilling.
Stk. 3. Medlemmer, der ikke betaler kontingent rettidigt, kan af styrelsen pålægges at
betale renter og/eller gebyr.
Stk. 4. Nyindmeldte medlemmer betaler kontingent fra den 1. i den følgende måned ef‐
ter indmeldelsen, idet medlemskabet dog indtræder fra indmeldelsesdatoen (jf. dog
DLFʹs vedtægter § 4, stk. 2).
Stk. 5.

Kontingentfri medlemmer af DLF betaler ikke kredskontingent.

Stk. 6. Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Århus Lærerforenings (DLFʹs
kreds 133) forpligtelser alene med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent til kredsen.
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Stk. 7. Regnskabet revideres af to revisorer, den ene statsautoriseret, udpeget af styrel‐
sen. Den anden valgt på generalforsamlingen.
Stk. 8.

Budget‐ og regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Solidaritetsfonden
§ 6.
Stk. 1. Solidaritetsfonden har, jf. DLF’s vedtægt § 10, stk. 11, til formål at give kredsen
mulighed for at yde økonomisk støtte til andre organisationer, som enten selv er gået i
konflikt eller er ramt af en konflikt iværksat af arbejdsgiverparten, eller som yder en ind‐
sats af kulturel eller almen karakter.
Stk. 2. Også enkeltpersoner, som yder en indsats af kulturel, principiel eller almen ka‐
rakter, kan ydes støtte.
Stk. 3. Fondens midler tilhører kredsen og kan ikke overføres til driften. Styrelsen træf‐
fer beslutning om midlernes anbringelse. Indvundne renter m.v. tilskrives fondens kapi‐
tal.
Stk. 4.

Fondens midler fremgår selvstændigt af foreningens budget og regnskab.

Stk. 5. Beslutning om udbetaling af midler fra solidaritetsfonden træffes af styrelsen
eller generalforsamlingen med absolut flertal (over halvdelen af de afgivne stemmer ‐
eksklusiv blanke og ugyldige).

Særlig fond
§ 7.
Formålet med kredsens særlige fond er beskrevet i en speciel vedtægt udarbejdet i hen‐
hold til DLFʹs vedtægter § 9. I omtalte vedtægt er ligeledes beskrevet, hvordan midlerne
tilvejebringes, krav til regnskabsføring og revision samt kompetencen til at disponere
over fondens midler, hvorfor der henvises til vedtægten, der er optrykt som bilag til nær‐
værende vedtægter.
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Generalforsamlingen
§ 8.
Stk. 1. Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Ordinær generalforsam‐
ling afholdes én gang årligt i årets første kvartal. Den indkaldes ved opslag på arbejds‐
pladserne, hvor der er valgt tillidsrepræsentant, og meddeles på hjemmesiden folke‐
skolen.dk med mindst 4 ugers varsel.
Stk. 2. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på
dagsordenen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.
Beslutninger træffes med absolut flertal (over halvdelen af de afgivne stemmer ‐ eks‐
klusiv blanke og ugyldige). (jf. dog § 18 og 19). Der kan ikke stemmes ved fuldmagt el‐
ler pr. brev.
Stk. 3. Styrelsesmedlemmer og kongresdelegerede vælges ved skriftlig afstemning. Ved
formands‐ og næstformandsvalg anvendes skriftlig afstemning, når der er opstillet mere
end én kandidat.
Stk. 4. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge hos forman‐
den senest 14 dage før, generalforsamlingen afholdes.
Endelig dagsorden udsendes til arbejdspladserne, hvor der er valgt tillidsrepræsentanter
og offentliggøres på Århus Lærerforenings hjemmeside senest 8 dage før generalforsam‐
lingen.

Generalforsamlingens dagsorden
§ 9.
På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages:
1.
2.
3.
3a.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Regnskab for Århus Lærerforening
Regnskab for Særlig Fond
Indkomne forslag.
Fastsættelse af formandens, næstformandens og kassererens honorarer.
Budget og fastsættelse af kontingent.
Valg jf. § 12.
Valg jf. § 13.
Eventuelt.
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Honorar til formand, næstformand samt kasserer
og eventuelle ydelser til styrelsen og dennes frikøb/timereduktion
§ 10.
Stk. 1. Den ordinære generalforsamling fastsætter hvert år efter indstilling fra styrelsen
henholdsvis formandens, næstformandens og kassererens honorarer.
Stk. 2. Styrelsen træffer for hvert år beslutning om, hvor stor en del af formandens,
næstformandens og kassererens honorarer, der skal anvendes til frikøb. I forbindelse med
udtræden af styrelsen ved udløbet af en ordinær valgperiode er formanden og næstfor‐
manden fuldtidsfrikøbte i resten af skoleåret. Kassereren med det aktuelt fastsatte frikøb.
Ved afgang på andre tidspunkter vurderer styrelsen det/de konkrete tilfælde.
Stk. 3. Generalforsamlingen fastsætter hvert år eventuelle ydelser til styrelsesmedlem‐
mer ‐ herunder styrelsens frikøb ‐ i forbindelse med budget og fastsættelsen af kontin‐
gentet.
Stk. 4. I forbindelse med udtræden af styrelsen ved udløbet af en ordinær valgperiode
gives det aktuelt fastsatte frikøb i resten af skoleåret. Ved afgang på andre tidspunkter
vurderer styrelsen det/de konkrete tilfælde.
Stk. 5. I tilfælde af at en suppleant indtræder i styrelsen, ydes vedkommende frikøb i
lighed med styrelsesmedlemmer for den periode, suppleanten sidder i styrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 11.
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i styrelsen finder det øn‐
skeligt, eller når mindst 10% af medlemmerne skriftligt kræver det og indsender forslag
til dagsorden. ‐ I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned
efter (skoleferier fraregnet), at begæringen er fremsat.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel ved op‐
slag på arbejdspladserne, hvor der er valgt tillidsrepræsentant og på hjemmesiden folke‐
skolen.dk. Indkaldelsen skal ledsages af en dagsorden. Bestemmelserne i § 8 om beslut‐
ninger finder tilsvarende anvendelse ved ekstraordinær generalforsamling.

6

Styrelsen
§ 12.
Opstilling ‐ Valg ‐ Mistillidsvotum ‐ Suppleringsvalg ‐ Suppleanters indtræden.
Stk. 1. Styrelsen.
Kredsen ledes af en styrelse på 12 medlemmer, heri indregnet formand og næstfor‐
mand.
Styrelsen vælges på generalforsamlingen i lige år for en periode på 2 år med tiltrædelse 1.
april.
Desuden vælges suppleanter til styrelsen.
Revisor samt revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen i lige år for en periode på 2
år med tiltrædelse 1. april.
Stk. 2. Opstilling.
Kandidatopstillingen kan ske på følgende måder:
Senest 4 uger før generalforsamlingen meddeler styrelsen arbejdspladserne navnene på
de kongresdelegerede, styrelsesmedlemmer og suppleanter, der er villige til at modtage
genvalg ‐ med oplysning om antallet af kredsens kongresdelegerede.
1.

Kandidatforslag indsendes til styrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og
kan være underskrevet af max. 20 stillere.
Navnene på de forud modtagne kandidatforslag udsendes sammen med endelig
dagsorden.

2.

Endvidere kan der opstilles kandidater på selve generalforsamlingen. Kandidatfor‐
slag afleveres til dirigenten og kan være underskrevet af max. 20 stillere.
Et kandidatforslag er kun gyldigt, når det er bilagt erklæring fra den pågældende
kandidat om, at vedkommende er villig til at modtage valg.

Stk. 3. Valg.
Valgene foregår på følgende måde:
Valg af formand, næstformand, delegerede til DLFʹs kongres/styrelsesmedlemmer samt
disses suppleanter finder sted efter de af hovedstyrelsen nærmere fastsatte retningslinjer.
Formand og næstformand er samtidig kongresdelegerede/styrelsesmedlemmer.
Valg af hhv. formand og næstformand foregår i øvrigt på følgende måde:
Såfremt der kun er opstillet én kandidat, betragtes denne som valgt uden afstemning.
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Er der opstillet flere kandidater til formandsposten eller næstformandsposten, afholdes
skriftlig afstemning til hver post efter følgende regler, idet hvert medlem råder over 1
stemme:
Opnår ingen kandidat ved første afstemning over halvdelen af de afgivne gyldige stem‐
mer (blanke medregnes ikke), foretages ny afstemning.
Har heller ingen ved denne afstemning opnået over halvdelen af de afgivne gyldige
stemmer (blanke medregnes ikke), foretages omvalg mellem de to kandidater, der ved
anden afstemning opnåede de største stemmetal. Har flere kandidater opnået samme
stemmetal, afgøres ved lodtrækning, hvem der deltager i det bundne omvalg.
I tilfælde af stemmelighed ved det bundne omvalg foretages ny afstemning.
Står stemmerne lige efter denne afstemning, afgøres valget ved lodtrækning mellem de to
kandidater.
Valg af formand foretages forud for valg af næstformand.
Valg af næstformand foretages forud for valg af øvrige delegerede til DLFʹs kongres samt
disses suppleanter.
Fratræder formanden i valgperioden eller hvis formanden som følge af midlertidigt
forfald er forhindret i at udføre sit hverv, indtræder næstformanden i alle formandens
funktioner.
Ved formandens fratræden vælges ny formand på en ekstraordinær generalforsamling.
Den således valgte formand indtræder da forud for kredsens øvrige delegerede som en
af kredsens delegerede i kongressen.
Hvis der er 2 måneder eller mindre til begyndelsen af den periode, som er fastsat af
hovedstyrelsen for afholdelse af generalforsamlinger, udskydes nyvalg af formand til
den ordinære generalforsamling. Næstformanden fungerer som suppleant for forman‐
den, hvis denne som følge af midlertidigt forfald er forhindret i at deltage i en kongres.
Da næstformanden er delegeret, indtræder en kongressuppleant i den pågældende
kongres.
Fratræder næstformanden i valgperioden, udpeger styrelsen blandt sine medlemmer en
næstformand jf. dog § 11. Den således udpegede næstformand fungerer indtil førstkom‐
mende ordinære generalforsamling.
Her foretages valg af ny næstformand.
Valget gælder for den resterende del af valgperioden.
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Valg af øvrige kongresdelegerede
De valgte kongresdelegerede danner styrelsen. De resterende kongressuppleanter er sup‐
pleanter til styrelsen. De indtræder i den rækkefølge, de er valgt.
For alle valg gælder følgende: I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
Stk. 4. Mistillidsvotum.
Et forslag om mistillidsvotum til styrelsen kan behandles på en lovligt indkaldt general‐
forsamling, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sam‐
men med denne. Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder styrelsen til ekstra‐
ordinær generalforsamling til afholdelse inden 1 måned (skoleferier fraregnet) med ny‐
valg af styrelse og nyvalg af kongresdelegerede på dagsordenen.
Den nyvalgte styrelse tiltræder straks med den resterende del af den ordinære valgperi‐
ode som sin funktionsperiode.
Vedtages et mistillidsvotum som ovennævnte på en ekstraordinær generalforsamling 2
måneder eller mindre før den af hovedstyrelsen fastsatte periode for afholdelse af ordi‐
nær generalforsamling, udskydes nyvalg dog hertil.
Stk. 5. Suppleringsvalg.
I tilfælde af et eller flere styrelsesmedlemmer afgår i en valgperiode, og der ikke er sup‐
pleanter i tilstrækkeligt antal, kan styrelsen beslutte at afholde suppleringsvalg. Supple‐
ringsvalg finder sted enten på den ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær
generalforsamling. ‐ Valgene afholdes i øvrigt efter bestemmelserne i denne paragraf.
Stk. 6. Suppleanters indtræden.
Såfremt et styrelsesmedlem er sygemeldt eller på anden måde forhindret i at varetage sty‐
relsesarbejdet i mindst 3 måneder, indtræder en suppleant.
Såfremt en delegeret til Danmarks Lærerforenings kongres er sygemeldt eller på anden
måde er forhindret i at varetage Århus Lærerforenings repræsentation i forbindelse med
en kongres, indtræder en suppleant i forbindelse med kongressens afvikling.

Fanebærer
§ 13.
ÅLFʹs fanebærer samt en suppleant for denne vælges på generalforsamlingen i lige år for
en periode på 2 år med tiltrædelse 1. april. Derudover udpeges yderligere en suppleant
blandt den nyvalgte styrelses medlemmer.
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Styrelsens arbejde
§ 14.
Stk. 1. Styrelsen konstituerer sig med kasserer. ‐ Formand og kasserer kan ikke være
samme person.
Stk. 2. Styrelsen vælger repræsentanter til udvalg m.v., hvori kredsen er repræsenteret.
Stk. 3.

Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Valg af tillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentantmøder
§ 15.
Stk. 1. Styrelsen udskriver, jf. DLFʹs vedtægter § 11, på den enkelte arbejdsplads valg af
tillidsrepræsentant og suppleant for denne blandt medlemmerne på arbejdspladsen efter
de aftalte retningslinjer for lærerpersonalets tillidsrepræsentantarbejde. Valgene finder
sted i marts måned med tiltrædelse pr. førstkommende 1. august.
Stk. 2. Valgene gælder for to år. Et forslag om mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant
behandles efter reglerne i DLFʹs vedtægter § 11, stk. 3.
Stk. 3. Tillidsrepræsentanten formidler samarbejdet mellem medlemmerne på sit tjene‐
stested, styrelsen og hovedstyrelsen og udfører i øvrigt sit arbejde i henhold til de til en‐
hver tid gældende regler om TRʹerne.
Stk. 4. Styrelsen drager omsorg for valg af kontaktperson og suppleant i medlemsgrup‐
per på tjenestesteder, der ikke opfylder kravene i tillidsrepræsentantreglerne om valg af
tillidsrepræsentant og suppleant for denne. (Jf. DLFʹs vedtægter § 11 A).
Stk. 5. Kontaktpersonen vælges for en periode af mindst et år. Et forslag om mis‐
tillidsvotum behandles efter reglerne i DLFʹs vedtægters § 11 A, stk. 3.
Stk. 6. For medlemmer, der ikke har fast tjenestested, udskriver styrelsen, jf. DLFʹs ved‐
tægter § 11 B, valg af kontaktperson(er) og suppleant(er) for denne (disse). Valgene finder
sted i september måned med omgående tiltrædelse.
Stk. 7. Valgene gælder for et år og finder sted efter nærmere af styrelsen fastsatte ret‐
ningslinjer.
Stk. 8. Et forslag om mistillid til kontaktpersoner behandles efter reglerne i DLFʹs ved‐
tægter § 11 B, stk. 3.
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Stk. 9. Der afholdes møde for tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner, når styrelsen
ønsker det, eller når mindst 1/5 af tillidsrepræsentanterne/kontaktpersonerne skriftligt
anmoder formanden herom.

Medlemsmøder
§ 16.
Stk. 1. Styrelsen kan indkalde til medlemsmøder. Medlemsmøder afholdes i øvrigt, når
1/5 af kredsens tillidsrepræsentanter finder det påkrævet, eller når mindst 5% af kredsens
medlemmer skriftligt anmoder formanden herom. En sådan anmodning skal ledsages af
oplysning om, hvad der ønskes behandlet på mødet. Medlemsmødet afholdes senest 1
måned (skoleferier fraregnet) efter, at anmodning er fremsat.
Stk. 2.

Medlemsmøder indkaldes altid med mindst 10 dages varsel.

Faglige klubber
§ 17.
Stk. 1. Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt
medlemmerne danner kreds 133ʹs medlemmer i fraktionerne 1 og 2 ved de enkelte tjene‐
stesteder en faglig klub under Århus Lærerforening.
Klubbens forretningsorden skal godkendes af styrelsen.
Tillidsrepræsentanten/kontaktpersonen er formand for klubben og er forbindelsesled til
styrelsen.
Kontaktpersonen(erne) varetager forbindelsen med styrelsen.
Stk. 2. Medlemmer, som er omfattet af DLFʹs overenskomst og ikke er ansat på en skole,
men ansat efter overenskomst indgået af DLF eller LC, kan udgøre en særlig klub under
kredsen.
Stk. 3. Generalforsamlingen afsætter hvert år et beløb til klubbernes drift/fagpolitiske
aktiviteter.
Styrelsen fastsætter principperne for beløbets fordeling.
Medlemmerne af foreningens faglige klub på arbejdspladsen beslutter, hvorledes tildelte
beløb anvendes. Beløbet administreres af tillidsrepræsentanten.
Hvert år i august aflægger tillidsrepræsentanten på et møde i klubben regnskab over det
tildelte beløb. Regnskabet revideres af 2 af klubbens medlemmer.
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Det godkendte regnskab fremsendes styrelsen til orientering senest 1. september.

Kredsens ophør
§ 18.
Stk. 1. Århus Lærerforening (DLFʹs kreds 133) 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 generalfor‐
samlingens tilstedeværende almindelige medlemmer stemmer derfor, idet blanke/ikke
afgivne stemmer er inkluderet heri, men ikke ugyldige stemmer. Opnås der ikke 2/3ʹs fler‐
tal for forslaget, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning træf‐
fes ved almindelig stemmeflertal.
Stk. 2. I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens
nærmere bestemmelse efter kredsens formålsbestemmelse.
Stk. 3. Ved kredsens opløsning tilfalder dog de til enhver tid værende midler kredsens
særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc., Danmarks Lærerforenings
særlige fond.

Ændring af vedtægterne
§ 19.
Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen
for en lovligt indkaldt generalforsamling, som indkaldes med de varslings‐ og beslut‐
ningsregler, der gælder for en ordinær generalforsamling, jf. § 8, og når mindst 2/3 af
samtlige afgivne stemmer er for forslaget.

Vedtægternes vedtagelse og ikrafttræden
§ 20.
Nærværende vedtægter er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 20.
marts 2015, og træder i kraft straks ved vedtagelsen.
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BILAG TIL VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING, DLF KREDS 133.
VEDTÆGT FOR KREDS 133'S SÆRLIGE FOND:
§ 1.
Kreds 133ʹs særlige fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en
given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2
og/eller 3 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold.
§ 2.
Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond og
ved indbetalinger fra kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og/eller 3.
Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre kreds‐
fonde eller lignende. Fondens midler kan heller ikke overføres til andre kredse.
§ 3.
Over kredsens særlige fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens re‐
visorer og en statsautoriseret eller registreret revisor, som udpeges af styrelsen. Det revi‐
derede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Indvundne renter, udbytter m.v. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrati‐
ons‐udgifter.
§ 4.
Fondens midler tilhører kredsen, jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter § 9, stk. 9.
Styrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse.
§ 5.
Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens særlige fond til konfliktramte medlem‐
mer af kredsen træffes af styrelsen eller generalforsamlingen.
§ 6.
Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten
har stået på, er medlemmer, der har modtaget støtte fra kredsens særlige fond, forpligtet
til at tilbagebetale det beløb, hvormed ydelserne fra kredsens særlige fond og fra Dan‐
marks Lærerforening samt lønnen tilsammen overstiger den løn, den pågældende ville
have oppebåret, såfremt konflikten ikke havde fundet sted.
§ 7.
Med hovedstyrelsens forudgående godkendelse med 2/3 flertal kan kredsstyrelsen med
2/3 flertal eller kredsgeneralforsamlingen med 2/3 flertal beslutte at anvende midler fra
kredsens særlige fond til aktiviteter, hvis specifikke formål er at modvirke konflikters op‐
ståen.
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§ 8.
I tilfælde af kredsens ophør som kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder de til enhver
tid værende midler i kredsens særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc.,
Danmarks Lærerforenings særlige fond. Ved eventuel sammenlægning/fusion med en
anden kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder midlerne i kredsens særlige fond den
sammenlagte/fusionerede kreds’ særlige fond.
§ 9.
Disse vedtægter for kreds 133ʹs særlige fond er vedtaget på generalforsamlingen den 15.
marts 2013.
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