Kriterier for udbetaling af klubtilskud
De arbejdspladser der har
•
•
•

En godkendt tillidsrepræsentant
Klubbestyrelse
Klubvedtægter

•

Godkendt handlingsplan for den kommende periode

Efter generalforsamlingen sendes følgende til HK Midt
• Referat og regnskab fra generalforsamlingen
• Status på sidste års handlingsplan1
• Handlingsplan for den kommende periode
• Udfyldt ansøgningsskema om klubtilskud
Ansøgningsskemaet inklusive ovennævnte dotter sendes til den HK Midt medarbejder der er tilknyttet klubben. Ansøgningen skal være HK Midt i hænde senest 1 måned efter generalforsamlingen er afholdt. Derefter bortfalder muligheden for at søge klubtilskud.
HUSK - I vil altid kunne få hjælp til ovenstående fra medarbejdere i HK Midt.

Vejledning for Klubbestyrelsers arbejde med handlingsplaner
Formål: Udvikle og fastholde et stærkt og synligt arbejde med bedst mulige forhold for medlemmerne på
Arbejdspladsen.
Mål: Flest mulige ansatte på HK’s overenskomstområder er medlem.
Forventning til arbejdspladsklubber i HK Midt
• Afholde en årlig generalforsamling
• Udarbejde en handlingsplan2
Indhold i Handlingsplanen
• Klubbestyrelsens organiserende arbejde det kommende år
• Hvordan fastholdes medlemmer af klubben på arbejdspladsen
• Hvordan bydes nye medlemmer velkommen
1

2

Beskrivelse af klubbens arbejde i den forudgående periode (evaluering af Handlingsplanen)

Beskriv hvordan du/I organiserer kolleger der endnu ikke er medlem, dvs. hvordan får vi alle til at være en del af vores
fællesskab, være med til at stå sammen om, at opnå gode aftaler og fastholde dem.

•
•
•
•

Hvordan organiseres kolleger, der endnu ikke er medlem
Styrkelse af de kollegiale faglige fællesskaber på arbejdspladsen3
Beskriv samarbejdet med de faglige medarbejdere i HK Midt
Hvordan arbejder klubben med synlighed på arbejdspladsen

Klubtilskud fra 1. marts 2021
Med udgangspunkt i de til enhver tid gældende klubretningslinjer besluttet af afdelingsbestyrelsen i HK Midt,
ydes der afdelingstilskud til lokalklubber med valgt lokal tillidsrepræsentant.
HK Midt lokalklubber uden lokalt valgt tillidsrepræsentant, men med valgt HK-tillidsrepræsentant fysisk placeret i anden HK-afdelings område, kan søge dispensation hos afdelingsformanden i HK Midt fra nævnte
hovedregel for klubbens HK Midt medlemmer.
Ydelse af afdelingstilskud forudsætter i alle tilfælde, at de nævnte retningslinjer er opfyldt.
Klubtilskuddet beregnes således
•
•

For de første 10 medlemmer ydes
For resterende medlemmer ydes

kr. 120,00 pr medlem.
kr. 25,00 pr medlem

De nye tilskudsregler træder i kraft pr. 1. marts 2021.

Godkendt af Afdelingsbestyrelsen 18. december 2018, 29. oktober 2019 og 9. februar 2021
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F.eks. via fagligt arrangement, møder med ledelsen for forskellige afdelinger/områder eller andre tiltag der synliggør
klubben.

