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BRANCHEKLUBBEN

VEDTÆGTER

Brancheklubbens område:
§ 1 Ethvert medlem af HK Midt, der er medlem
af Dansk Laborant Forening, er også medlem af brancheklubben DL-F Midt.
§ 2

Stk. 1 Brancheklubben afholder generalforsamling en gang årligt.
Stk. 2

Brancheklubbens formål:

Generalforsamlingen skal afholdes betids nok til, at eventuelle forslag til sektorgeneralforsamlingerne kan indsendes
i tide.

Stk. 1 Formålet med brancheklubben er, at
skabe sammenhold blandt medlemmerne
og der igennem forbedre det enkelte
medlems indflydelse og vilkår.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden
og tidsfrist for indsendelse af forslag.

Stk. 2 Brancheklubben skal arbejde for forbedringer med hensyn til:
- overenskomster
- aftaler
- love
- arbejdsmiljø
- uddannelse
- teknologi
Stk. 3 Brancheklubben skal fremme samarbejdet med andre klubber og faggrupper.
Stk. 4 Brancheklubben skal sikre organisationen
størst mulig styrke, ved at arbejde for
at alle der arbejder inden for DL-F’s
område, er medlemmer af organisationen.
Stk. 5 Brancheklubben skal arbejde aktivt for
at få kontakt til alle arbejdspladser med
henblik på at få valgt tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter eller kontaktpersoner.
§ 3

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
HK-afdelingen-/sektoren har ret til at
deltage.
Stk. 3

Klubbens virksomhed dækkes jf. de til
enhver tid gældende retningslinier besluttet af HK Midt.

Stk. 4

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.

4.
5.

Brancheklubbens handlinger:

Stk. 1 Brancheklubbens handlinger skal ske i
forståelse med HK-afdelingen-/sektoren
og DL-F

§ 4

Generalforsamlingen indkaldes med
mindst 14 dages varsel ved annoncering
i ”LABORANTEN”, på HK Midts hjemmeside eller ved direkte indkaldelse.

Generalforsamling:

Brancheklubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

6.

Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning om klubbens
virke og aktiviteter med tilhørende
økonomi
Indkomne forslag
Valg:
Ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Hvert år vælges: 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
Eventuelt

Stk. 5 Alle medlemmer af DL-F Midt er valgbare.
Ikke fremmødte medlemmer kan vælges
ved skriftligt tilsagn.

Beslutninger træffes ved almindelig
stemmeflerhed, uanset de fremmødtes
antal.
Stk. 6 Der optages referat af generalforsamlingen.
Referat og eventuelt reviderede vedtægter skal ligge på HK Midt´s hjemmeside senest 1 måned efter generalforsamlingen.

§ 5

Vedtægtsændringer:

Indkaldelse skal ske såfremt et flertal i bestyrelsen eller 10% af medlemmerne skriftligt
fremsætter ønske herom.
Med indkaldelsen skal følge dagsorden og eventuelle bilag til medlemmernes orientering.
§ 8

Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med
formand, næstformand og økonomiansvarlig.
Konstitueringen skal ske senest 14 dage
efter generalforsamlingen og meddeles
HK Midt.

Ændring af vedtægterne kan kun ske på
en generalforsamling og med HKafdelingens-/sektorens godkendelse.

§ 6

Valg af delegerede:

Stk. 1 I de år hvor DL-F afholder delegeretmøde, indkaldes til møde, hvor der vælges delegerede og behandles forslag til
fremsendelse til delegeretmøde. Bestyrelsen har fortrinsret til 2 af de tildelte
pladser.
Valg følger reglerne i § 4, stk. 5.

Bestyrelsen:

Stk. 2 Formanden eller dennes stedfortræder
repræsenterer i alle tilfælde brancheklubben overfor HK-afdelingen og DL-F.
Stk. 3 Medlemmer hæfter ikke for brancheklubbens gældsforpligtelser.

§ 9

Udvalg:

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
Udvalgene er ansvarlige overfor bestyrelsen.

Stk. 2 Indkaldelsen skal ske efter de i § 4,
stk. 2 fastsatte regler.
Stk. 3 Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
§ 7

Valg af dirigent
Valg af referent
Indkomne forslag
Valg af delegerede
Valg af suppleanter

Ekstraordinær generalforsamling:

En eventuel ekstraordinær generalforsamling
skal indkaldes skriftligt med mindst 1 uges varsel.

§ 10

Ophævelse:

Stk. 1 Brancheklubben kan kun ophæves på en
generalforsamling og med HKafdelingens-/sektorens godkendelse.
Stk. 2 Hvad disse vedtægter ikke foreskriver,
afklares ved forhandlinger mellem HKafdelingen-/sektoren og brancheklubben.

Nærværende vedtægter er vedtaget på brancheklubbens ordinære generalforsamling, den 10.
januar 2018.
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