
Sektorvedtægter for HK Privat Midt

§ l. Navn.
Medlemmer af HK Privat under HK Midts område danner en afdelingssektor til varetagelse af
medlemmernes interesse.

Afdelingssektorens navn er: HK Privat Midt

§2. Afdelingssektoren
Afdelingssektorgeneralforsamlingen er sektorens øverste myndighed.

Til afdelingssektorgeneralforsamlingen har ethvert medlem adgang. Alle medlemmer kan deltage i
afstemningen med dn stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der afholdes årligt en ordinær afdelingssektorgeneralforsamling i marts måned. Indkaldelse til
ordinær afdelingssektorgeneralforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på
hjemmesiden og i nyhedsbrevet.

Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på en ordinær afdelingssektorgeneralforsamling, skal
indsende disse således, at de er afdelingssektorformanden i hænde senest 7 dage forud for
afdelingssektorgeneralforsamlingens afholdelse. Eventuelle indkomne forslag offentliggøres på HK
Privat Midts hjemmeside.

Ekstraordinær afdelingssektorgeneralforsamling skal afholdes, når
hovedbestyrelsen/forbundssektorbestyrelsen/eller afdelingssektorbestyrelsen ønsker det, eller
når 5 % af afdelingssektorens medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom til
afdelingssektorformanden.

Dagsorden for afdelingssektorgeneralforsamlingen :

1. Formalia

a. Godkendelse af forretningsorden
b. Valg af dirigent
c. Valgafstemmeudvalg
d. Godkendelse af dagsorden

Afdelingssektorbestyrelsens arbejde.
a. Afdelingssektorbestyrelsens beretning
b. Regnskab for foregående år til orientering
c. Budget for indeværende år til orientering

Orientering for A-kassen
Indkomne forslag
Valg – herunder valg af forbundssektorbestyrelsessuppleant.
Eventuelt

2.

3.
4.

5.

6.



§3. Afdelingssektorbestyrelsen.
Sektorbestyrelsens medlemmer er på valg hvert 2. år. Sektorbestyrelsen består af sektorformand,
som er på valg i ulige år, sektornæstformand, som er på valg i lige år og 7 bestyrelsesmedlemmer -
3 på valg i ulige år og 4 på valg i lige år. Herudover vælges 2 suppleanter, som er på valg hvert år.
Suppleanterne kan deltage i sektorens bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
Afdelingens ungdomsudvalg kan vælge 1 observatør til sektorbestyrelsen, som skal komme fra det
Private område.
HK Privats medlemmer er opdelt i 5 overenskomstbaserede grupper under forbundssektoren og
gruppebestyrelserne består af 1 repræsentant for hver afdelingssektor. Disse repræsentanter er
automatisk observatører i afdelingssektorbestyrelsen. Hvis en repræsentant er valgt som ordinært
afdelingssektorbestyrelsesmedlem bortfalder observatørstatus i afdelingssektorbestyrelsen.

Alle HK’s medlemmer er valgbare til hvervet som afdelingssektorformand, sektornæstformand og
sektorbestyrelsesmedlemmer med undtagelse af medlemmer, der ikke er erhvervsaktive inden for
faget eller er på frikontingent. Afdelingssektorformanden, sektornæstformanden og
sektorbestyrelsesmedlemmerne skal til enhver tid opfylde gældende lov om myndighed.

Et medlem skal udtræde af HK-afdelingssektorbestyrelsen, hvis pågældende i valgperioden ikke
længere er erhvervsaktiv.

§4. Afdelingssektorbestyrelsens møder.
Afdelingssektorbestyrelsen afholder 10 møder om året.

Afdelingssektorformand og afdelingssektornæstformand er ansvarlig for udarbejdelse af dagsorden til
afdelingssekto rbestyrelsesmøderne.

Der vælges en mødeleder og en referent på hvert afdelingssektorbestyrelsesmøde.

De enkelte afdelingssektorbestyrelsesmedlemmer er selv ansvarlige for at få punkter på dagsorden. Disse
skal være afdelingssektorformanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

Dagsorden udsendes senest 1 uge før mødets afholdelse til afdelingssektorbestyrelsen, suppleanter og
observatører.

Referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøderne udsendes senest 1 uge efter mødets afholdelse til
afdelingssektorbestyrelsen, suppleanter og observatører.

Er man forhindret i at deltage i afdelingssektorbestyrelsesmøderne, melder man afbud til
afdelingsse ktorformanden.

Det tilstræbes at møderne afholdes, så alle har mulighed for at deltage.



Dagsordenen

Dagsordenen skal opbygges så det fremgår hvad der er til orientering, drøftelse og godkendelse.
Dagsordenen skal indeholde godkendelse af referat.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Ved afstemning:
Almindeligt stemmeflerta l.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Alle der deltager i afdelingssektorbestyrelsens møder har taleret.
Stemmeret har dog kun afdelingssektorbestyrelsesmedlemmer.

Vedtaget på ordinær afdelingssektorgeneralforsamling den 24. marts 2022.

Dirigent Sektorformand


