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Vedtægter for HK Trafik og Jernbane, Chef- og lederkredsen 
 

§ 0 Navn og hjemsted. 
Chef- og lederkredsen 
København 

§ 1 Kredsens formål 
1.1 Kredsens formål er, i overensstemmelse med de i "Lov for Brancheafdelingen 
      Trafik & Jernbane" givne regler, at varetage medlemmernes fælles interesser.  

§ 2 Medlemmer 
2.1 Kredsen omfatter de medlemmer, der i henhold til "Lov for Brancheafdelingen 
      Trafik & Jernbane" er henført til kredsen. 

§ 3 Organisation. 
3.3 Valgområder m.m. 
3.3.1 Kredsen er opdelt i valgområder, der omfatter medlemmer i et nærmere fastsat 
         organisatorisk område som fremgår af bilag 1. 
3.3.2 Kredsbestyrelsen udarbejder, ajourfører og godkender bilag 1 
 
3.4 Valg af delegerede  
3.4.1 Reglerne for tildeling af antal delegerede fremgår af "Lov for Brancheafdelingen 
        Trafik & Jernbane".  
3.4.2 Valg af delegerede og suppleanter ledes af kredsbestyrelsen  
3.4.3 Hvert valgområde tildeles forlods 1 delegeret  
3.4.4 Øvrige delegerede fordeles mellem valgområder efter den d´Honske metode (kendt fra 
         folketingsvalg) 
3.4.5 Valg af delegerede og disses suppleanter sker ved skriftlig afstemning, idet der kun kan 
         stemmes på kandidater inden for eget valgområde. Afstemningen, der sker ved angivelse 
         af medlemsnavn, kontrolleres af kredsens revisor.  
3.4.6 Valget er gældende for den pågældende delegeretperiode, medmindre 
         Brancheafdelingen Trafik & Jernbane eller generalforsamlingen beslutter at udskrive 
         ekstraordinært delegeretvalg. Kredsbestyrelsen kan ved vakance udskrive 
         ekstraordinært delegeretvalg for hele kredsen, eller kun et eller to valgområder.  
3.4.7 Kredsmedlemmer, som ønsker at opstille som delegeret, skal bekræfte deres opstilling 
        skriftligt over for kredsbestyrelsen inden udløbet af den fastsatte tidsfrist  
3.4.8 Kandidatlister offentliggøres i Brancheafdelingen Trafik & Jernbanes medlemsblad, via 
         mail eller brev til medlemmerne eller via opslag på tjenestestederne. 
3.4.9 Opstilles der i et valgområde ikke det antal delegerede, der tilkommer valgområdet,  
         fordeles det eller de tiloversblevne mandater efter antallet af medlemmer i de øvrige  
         valgområder efter princippet, der er beskrevet under § 3.4.4 
 
 
 



Side 2 af 4 

 

3.4.10 Opstiller der i et valgområde flere kandidater, end der skal vælges delegerede, vælges  
           de kandidater, der ikke opnår valg som delegerede, som suppleanter i rækkefølge inden 
           for hvert enkelt valgområde efter antal opnåede stemmer. Valg forudsætter, at der er 
           afgivet mindst 1 stemme på den pågældende. Opstilles der kun det antal delegerede 
           som tilkommer valgområdet afholdes ikke valg, men de valgte er de opstillede.  
3.4.11 Kredsformanden er automatisk delegeret herefter kommer kredsnæstformanden og de  
           på forhånd udpegede delegerede jf. § 3.4.3.  
           Har kredsen ret til flere delegerede, udpeges disse som angivet i § 3.4.4.  
3.4.12 Såfremt antallet af kredsens delegerede reduceres i en delegeretperiode, og der i 
           perioden skal afholdes ekstraordinært delegeretmøde, beslutter kredsbestyrelsen, 
           hvem af de valgte delegerede, der ud over kredsformand og kredsnæstformand,  
           deltager i delegeretmødet, som repræsentanter for Chef- og lederkredsen.  

§ 4 Generalforsamling.  
4.1.1 Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed.  
4.1.2 Deltagere på generalforsamlingen er ordinære medlemmer af kredsen, samt 
         ekstraordinære medlemmer og servicemedlemmer, der tidligere har været medlem af 
         kredsen, samt gæster.  
4.1.3 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er fremmødte ordinære medlemmer af  
         kredsen jf. "Lov for Brancheafdelingen Trafik & Jernbane". 

§ 5 Procedureregler ved generalforsamlinger 
5.1 Alle personligt fremmødte ordinære medlemmer har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved 
      fuldmagt. 
5.2 Afgørelser sker ved simpel stemmeflerhed undtagen ved behandling af vedtægtsændringer. 
5.3 Til vedtagelse af ændring af kredsens vedtægter, skal der i overensstemmelse med "Lov for 
      Brancheafdelingen Trafik & Jernbane", være mindst 2/3 af de fremmødte ordinære 
      medlemmer, som stemmer for forslaget.  
5.4 Opnår et forslag til vedtægtsændringer ikke det fornødne flertal er det bortfaldet.  

§ 6 Ordinær generalforsamling 
6.1.Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned.  
6.2 Ordinær generalforsamling indvarsles enten som annonce på HK Trafik & Jernbanes 
      hjemmeside (findes på hjemmesiden under Kredse/Chef- og lederkredsen) eller via 
      mail til medlemmernes tjenesteadresse med mindst 6 ugers varsel 
6.3 Forslag fra medlemmerne skal være kredsbestyrelsen i hænde 2 uger før  
     generalforsamlingen. 
6.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende  
      punkter:  
      - valg af dirigent  
      - kredsformandens beretning  
      - regnskab/budget 
      - indkomne forslag  
      - eventuelt.  
6.5 Dagsorden på den generalforsamling, der afholdes samme år som Brancheafdelingen  
      Trafik & Jernbanes ordinære delegeretmøde, skal ud over de i § 6.3. angivne punkter 
      indeholde: 
     - valg af kredsformand i lige år 
     - valg af revisor og revisorsuppleant.                

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling 
7.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt kredsbestyrelsen eller HK Trafik og 
      Jernbane bestyrelse vedtager dette, eller når mindst 20 % af kredsens medlemmer 
      fremsætter skriftligt ønske herom med angivelse af, hvilke sager, der skal behandles. 
7.2 I sidstnævnte tilfælde skal ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at 
      ønske herom er fremsat.  
7.3 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske ved annonce på HK Trafik & 
     Jernbanes hjemmeside (findes på hjemmesiden under Kredse/Chef- og lederkredsen) og  
      ved mail til medlemmernes tjenesteadresse med mindst 14 dages varsel.  
7.4 Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle den eller de sager, der har 
      foranlediget mødets indkaldelse og foretage eventuelle nødvendige valg.  
 
 

§ 8 Kredsbestyrelsen  
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8.1 Kredsbestyrelsen består af kredsformanden, kredsnæstformanden og de delegerede.  
8.2 Ved nyvalg af delegerede afholdes konstituerende kredsbestyrelsesmøde umiddelbart efter 
      den ordinære generalforsamling, der finder sted før Brancheafdelingen Trafik & Jernbanes  
      ordinære delegeretmøde. På dette møde vælges kredsnæstformanden 
8.3 Bestyrelsen vælger en kasserer, som ikke behøver at være medlem af kredsbestyrelsen.  
8.4 Kredsbestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. 
8.5 Kredsbestyrelsen leder kredsen i overensstemmelse med "Lov for Brancheafdelingen Trafik 
      & Jernbane", kredsens vedtægt og de af generalforsamlingen trufne beslutninger.  
8.6 Kredsbestyrelsen afholder de møder, som er nødvendige for varetagelse af kredsen 
      aktiviteter.  
8.7 Ekstraordinære møder afholdes, når mindst halvdelen af kredsbestyrelsen kræver det.  
8.8 Kredsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når kredsformanden eller kredsnæstformanden i  
      kredsformandens fravær, samt mindst halvdelen af den øvrige bestyrelse er til stede.  
8.9 Ved stemmelighed ved afstemninger i kredsbestyrelsen er kredsformandens eller i dennes 
      fravær, kredsnæstformandens stemme udslagsgivende.  
8.10 En suppleant indtræder varigt i kredsbestyrelsen, når et kredsbestyrelsesmedlem  
        udtræder af kredsbestyrelsen, enten ved at nedlægge sit mandat eller fordi den 
       pågældende ikke mere er medlem af kredsen/valgområdet.  
8.11 Når et kredsbestyrelsesmedlem flytter fra et valgområde til et andet ved at flytte job 
        mellem de dækkede firmaer, fratræder den pågældende hvervet som delegeret og 
        kredsbestyrelsesmedlem.  
8.12 I øvrigt kan et kredsbestyrelsesmedlem, der er forhindret i at deltage i  
        kredsbestyrelsesmøder og lignende, indkalde en suppleant fra det aktuelle valgområde.  
8.13 Kredsbestyrelsens medlemmer er Chef- og lederkredsens tillidsrepræsentanter. 
        Kredsformanden informerer såvel HK Trafik & Jernbane som de aktuelle virksomheder  
        herom.  
8.14 Kredsformanden og de delegerede er pr. definition altid medlemmer af kredsbestyrelsen.  
8.15 En eventuel udvidelse af antallet af medlemmer i kredsbestyrelsen besluttes af en enig 
        kredsbestyrelse.  
        En sådan udvidelse gælder indtil næste ordinære delegeretmøde i HK Trafik & Jernbane.  
8.16 Kredsbestyrelsen kan højest udvides med et medlem pr valgområde.  

§ 9 Formand og næstformænd 
9.1 Kredsformand vælges af generalforsamlingen, jf. § 6.4 og ved 
      simpelt stemmeflertal. Kredsnæstformanden vælges i ulige år blandt kredsbestyrelses  
      medlemmer 
9.2 Kredsformand og kredsnæstformand skal have et direkte ansættelsesforhold 
      (være erhvervsaktive) og være medlem af kredsen, jf. § 2.  
9.3 Kredsnæstformanden skal være delegeret.  
9.4 Hvis kredsformanden fratræder i løbet af valgperioden, indtræder kredsnæstformanden 
      som kredsformand.  
9.5 Såfremt kredsnæstformanden fratræder som kredsnæstformand, vælger bestyrelsen ny 
      kredsnæstformand.  

§ 10 Bilagskontrollanter  
10.1 Generalforsamlingen vælger revisor og revisorsuppleant for den kommende 
        delegeretperiode.  
10.2 Ingen af disse må være medlem af kredsbestyrelsen.  
10.3 Revisionen udføres iht. den til enhver tid gældende og af Branchebestyrelsen godkendte 
        ”INSTRUKTION & VEJLEDNING FOR VALGTE INTERNE REVISORER”.  

§ 11 Valg af tillidsrepræsentanter 
11.1 De delegerede fungerer som tillidsrepræsentanter i de enkelte valgområder 

§ 12 Delegerede  
12.1 Se pkt. 3.4 

§ 13 Regnskab 
13.1 Kredsbestyrelsen udarbejder et budgetforslag ud fra Kredskontingentet, som godkendes  
        på kredsen generalforsamling 
13.2 Kredsens budget- og regnskabsår er kalenderåret.  
13.3 Kredsens midler disponeres af kredsformanden under ansvar over for 
        kredsbestyrelsen og Brancheafdelingen 
  
13.4 Enkeltbeløb indtil 25.000 kr. disponeres af kredsformanden eller kredsnæstformanden. 
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        Enkeltbeløb på 25.000 kr. og derover disponeres af kredsbestyrelsens flertal.  
13.5 Kredsens midler placeres efter kredsbestyrelsens beslutning.  
13.6 Revision foretages på initiativ af revisor, dog altid i forbindelse med regnskabsårets udløb 
        samt ved udskiftning af kredskasserer.  
13.7 Kredsens reviderede regnskab indsendes hvert år inden udgangen af marts måned til 
        Brancheafdelingen, der skal godkende regnskabet. 
13.8 For deltagelse i andre møder, der vedrører kredsen, fastsætter kredsbestyrelsen, hvilke 
        beløb, der kan ydes.  
13.9 Kredsbestyrelsesmedlemmerne kan efter regning godtgøres eventuelle udgifter, der er  
        foranlediget af kredsarbejdet.  
13.10 Inden for rammerne af kredsens vedtagne budget kan der udbetales godtgørelse til 

          kredsens tillidsrepræsentanter. 
§ 14 Medlemskontingent  

14.1 Medlemskontingentet fastsættes og reguleres af Brancheafdelingen HK Trafik &  
       Jernbane.  
 

§ 15 Nedlæggelse  
15.1 Kredsen kan kun nedlægges efter godkendelse af branchebestyrelsen.  
 
15.2 I tilfælde af nedlæggelse tilfalder kredsens formue HK Trafik & Jernbane, subsidiært 
        HK Stat. Formuen kan aldrig blive genstand for deling mellem medlemmerne. 

 
Denne vedtægt er godkendt på generalforsamlingen den 25-01-2018   
Kredsformand                                  Dirigent                                             Sekretær 
 
 
 
 
_________________________      ___________________________    __________________________ 
 

 


