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Retningslinjer for HK branche- og sektionsklubber under HK Midt 
 

Indledning 

I HK tager vi udgangspunkt i, hvad medlemmerne gerne vil have af deres branche- eller sektionsklub. Det gør vi 

ved at involvere medlemmet i det faglige arbejde og understøtte pågældende i at være aktiv i fællesskaberne i 

arbejdslivet.  

 

Kort sagt tilstræber vi at vise betydningen og fordelene ved at have et fagligt fællesskab idet sammenhold er vejen 

til at styrke og få skabt bedre forhold på arbejdspladserne. Derfor er vi ”den organiserende fagforening”. 

 

Organisering er blandt andet at finde meningsdannere, som samler kollegerne om en fælles sag 

Organisering er også fællesaktion, hvor en fælles sag er nøglen til handling 

Organisering er ikke mindst opbygning af stærke netværksgrupper/klubber som nærværende part omkring med-

lemmernes arbejdsliv. 

 

Afdelingsbestyrelsen i HK Midt understøtter fortsat klubberne i arbejdet med at omsætte begrebet ”den organise-

rende fagforening” til aktiv handling.  

 

Formålet med retningslinjerne er 

Styrkelse af det faglige og agitatoriske arbejde i forhold til branche- og sektionsklubberne. 

 

Smidiggørelse af samarbejdet mellem branche- og sektionsklubberne, sektorbestyrelserne samt de tilknyttede 

medarbejdere i HK Midt. 

 

Klare og ens retningslinjer for afdelingernes involvering i branche- og sektionsklubbernes arbejde - administrative, 

økonomiske som ressourcemæssige.  

 

Det betyder bl.a., at det i dialog mellem den relevante sektorformand branche- og sektionsklubbernes bestyrelse 

afklares, i hvilket omfang medarbejdere deltager i klubbens aktiviteter.  

 

Grundlag og krav til branche- og sektionsklubberne for opnåelse af tilskud 

 Afdelingen yder tilskud til branche- og sektionsklubber, hvor der findes et anmeldt og godkendt sæt ved-

tægter.  

 Ved nyetablering af en branche- eller sektionsklub eller lignende netværksdannelse kan der efter ansøg-

ning til relevant sektor ydes tilskud for resten af året. 

 

Retningslinjer for branche- og sektionsklubber 

Branche- og sektionsklubber, må ikke opkræve kontingent og modtager derfor tilskud til deres virke fra fællesska-

bet HK Midt efter følgende retningslinjer: 

  

Udover den årlige generalforsamling skal branche- eller sektionsklubben udarbejde en skriftlig handlingsplan1 for 

klubbens organiserende arbejde for det kommende år. Den besluttede handlingsplan skal blandt andet indeholde: 

 

 Hvordan arbejder branche- eller sektionsklubben organiserende i forhold til at få flere medlemmer 

 Hvordan understøtter branche- eller sektionsklubben medlemmerne i at styrke deres faglige fællesskab og 

relationer på arbejdspladserne 

 Hvordan understøtter branche- eller sektionsklubben medlemmerne med medarbejderudvikling på ar-

bejdspladserne (opkvalificering, efter- og videreuddannelse, karriere etc.) 

                                                     
1 HK Midt deltager gerne som dialogpart/inspirator om den årlige handlingsplan 
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 Hvordan understøtter branche- eller sektionsklubberne med at udvikle relationen mellem den ansatte og 

arbejdsgiveren 

 Klubbens handlingsplan for det efterfølgende år skal færdiggøres og afleveres til klubbens faglige medar-

bejder i HK Midt i løbet af årets sidste halvår og inden 1. december – se overgangsbestemmelser.  

 

Arrangementer kan eventuelt inspireres i dialog med HK Midt samt den relevante sektorbestyrelse.  

 

HK Midt tilskud 

Tildeles med skelen til pågældende klubs medlemstal, handlingsplan samt konkrete ansøgning, Alle godkendte 

klubber omfattet af dette regelsæt tildeles driftsmidler (Drift = bestyrelses- planlægningsmøder, evt. transportudgif-

ter jf. gældende regler samt én sommer- eller julefrokost (maks. kr. 500,00 pr person) samt årsmø-

de/generalforsamling).  

 

Den totale økonomiske fordeling til klubbernes virke sker som opfølgning på budgetafklaring i HK Midt i årets sidste 

kvartal. Praktisk er det sektionsbestyrelserne HK Privat og HK Handel der på afdelingsbestyrelsens vegne afklarer 

handlingsplan samt fordelingen af tilskud.   

 

Branche- og sektionsklubbernes økonomiske forbrug administreres af HK Midts bogholderi på konti i afdelingen, 

klubben holdes orienteret om forbrug via kontoudtog. Det betyder, at ikke udnyttet tilskud tilbageføres til fællesska-

bets konto ved regnskabsårets udløb. 

 

Alle klubber er forpligtiget til på klubbens årlige generalforsamling/årsmøde at fremlægge redegørelse for anven-

delsen af økonomien, samt at give en kort redegørelse for, hvorledes den aftalte og godkendte handlingsplan er 

opfyldt. 

 

Overgangsbestemmelser 

De opdaterede tilskudsbestemmelser træder i kraft pr. 1. juni 2016, dog ydes der i 2016 tilskud efter det hidtidige 

regelsæt for hele året 2016. Fra 1. januar 2017 og fremadrettet ydes der alene tilskud til klubber der har afleveret 

en godkendt handlingsplan. 

 

Økonomiske retningslinjer 

Da klubberne finansieres af HK Midt, vil der ikke blive bevilget tilskud fra afdeling eller sektorer til afholdelse af 

transportudgifter i forbindelse med klubrepræsentanternes deltagelse i arrangementer (egne eller andres) eller 

møder med afdeling / sektor.  

 

Det er derfor op til branche- eller sektionsklubbestyrelsen selv at afgøre, om branche- eller sektionsklubben afhol-

der sådanne udgifter. Hvis klubben beslutter at dække sådanne udgifter, er reglerne: 

 

 Dækning af aktuel billetpris offentlig transport (standard). Originalbilag skal afleveres til HK Midt, eller  

 kørsel i egen bil dækkes jf. statens regler med laveste takst. 

 Ved samkørsel kan der dog ydes godtgørelse med højeste takst. Navn og cpr. nr. på passagerer skal oply-

ses på afregningsbilag. 

 

Branche- eller sektionsklubbens formand udstyres med afregningsblanketter til afregning af kørselsudgift og even-

tuelle udlæg. Klubformand har opgaven dels ved sin underskrift at godkende bestyrelsesmedlemmers kørselsbilag 

med km og afregningsbeløb, og dels at indsende disse til sektorformanden til afregning.   

 

Medlemskommunikation 

Det anbefales, at klubberne benytter hjemmesiden, mail nyhedsbrev, sociale medier, og kun rent undtagelsesvis 

udsender arrangementsindbydelser, og hvis det sker afholdes alle udgifter af klubben selv  
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Klubberne skal så vidt muligt undgå at afvise tilmeldte medlemmer, som ikke er medlem af den annoncerende sek-

tion/klub. Ved mange tilmeldte uden for egne rækker tager klubben eventuelt kontakt til det pågældendes medlems 

sektor, for afklaring af eventuel arrangementsbetaling. 

 

Bestyrelses- planlægningsmøder 

Udover det almindelige politiske bestyrelsesarbejde forestår bestyrelsen selv disse opgaver: 

 Udfærdigelse af indkaldelse møder og udfærdigelse af referat via mail 

 Udfærdigelse af indbydelser/annoncer i forbindelse med arrangementer. Arrangementsnummer rekvireres 

via formular under emnet arrangementer på HK Midts hjemmeside, følg vejledning på siden. 

 Planlægning af arrangementer, herunder aftaler med evt. undervisere 

 Via hjemmeside foretages booking af mødelokaler og bestilling af dertil hørende fortæring.  

 

Opgaverne for HK Midt 

 Udtræk af diverse medlemslister sker via bestilling til klubbens tilknyttede medarbejder  

 Praktiske opgaver i forbindelse med valg til repræsentantskabs- / delegeretmøder, etc. 

 I samarbejde med klubformanden forestå kontakt til branchesektion, landsforening eller forbundssektor   

 Koordinere besøg på uddannelsessteder og arbejdspladser 

 Modtagelse og registrering af arrangement tilmelding / betaling 

 

Arrangementstilmeldinger 

Alle arrangementstilmeldinger - herunder eventuelle betalinger2 - skal altid ske til HK Midt. Arrangementsstyring 

sker via ”KURSUS”.    

 

Af hensyn til hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse, skal det præciseres, at ved tilmelding til betalingsarrange-

menter efter ”først til mølle” princippet må der ikke forudsættes betalingspligt ved første tilmelding. Ved sådanne 

arrangementer skal tilmelding deles i to: Først sker tilmelding og dernæst må én repræsentant fra klubben afgøre, 

hvem der var først tilmeldt, hvorefter det økonomiske mellemværende afklares med de tilmeldte.    

 

HK Midt administrerer, i samarbejde med branche- eller sektionsklubben, korrespondance i forbindelse med arran-

gementsbekræftelser / -aflysninger, herunder økonomisk afklaring. 

 

Krav til arrangementer 

Anvendelse af de ydede tilskud skal, som hovedregel, komme alle klubbens aktive medlemmer til gode. Der må 

ikke ydes tilskud til gruppers eller enkeltpersoners research i ind- eller udland ved forberedelse af studieture, etc. 

 

HK må alene entrere eller benytte leverandører der er overenskomstdækket af en HK overenskomst. Det betyder, 

at det er branche- eller sektionsklubbens opgave at undersøge, eller få undersøgt (faglig medarbejder), hvorvidt 

der er overenskomst med en påtænkt leverandør. Overenskomstkravet gælder også enkeltmandsvirksomheder. 

Eneste undtagelse er traktørsteder, her anerkendes overenskomst med 3F, se www.OK-forhold.dk 

  

Busselskab 

I forbindelse med fællestransport til arrangementer, studieture etc. er klubberne forpligtiget til, at benytte de bussel-

skaber, som HK Midt har aftale med.  

 

Ikrafttræden og revision 

 

Således godkendt af HK Midts Afdelingsbestyrelse. 

                                                     
2 Det er tilladt klubberne at kræve arrangementsbetaling af mindre arrangementer i forbindelse med mødeafholdelse. Branche- eller sektions-

klubbens bestyrelse har ansvaret for, at opkrævede beløb med nødvendig dokumentation, uden ugrundet ophold, afregnes til HK Midt’s boghol-

deri. 

http://www.ok-forhold.dk/

