Vedtagne Almindelige forslag
A7
Hensigtserklæring
HK Danmark har ca. 65.000 medlemmer, der hører under HK Ungdom. Dette er en ganske betydelig del af HK Danmarks medlemmer.
Hvis vi ser på fordelingerne i de forskellige klubber, udvalg og bestyrelser, er det tydeligt, at der er opstået et problem i forhold til
repræsentationen af de unge medlemmer under 31 år.
Derfor vil vi i de kommende år arbejde målrettet på at motivere og aktivere unge i organisationen, så vi har mulighed for at skabe en
mere repræsentativ organisation. Dette skal i praksis udfoldes ved, at flere unge deltager i de lokale generalforsamlinger,
sektorkongresserne samt, på sigt, at være valgt ind i organisationen.
A9
Langtidsfravær pga. sygdom
Fuldtidslønnede tillidsvalgte, der er valgt jf. HK’s love for hhv. Forbund, sektorer og afdelinger, der ikke er i stand til at passe sit hverv,
og fratræder på grund af enten midlertidig eller varig sygdom af mere end 6 måneders varighed, eller ved varig nedsat erhvervsevne
med mere end 50%, er vedkommende berettiget, men ikke forpligtet til, i den resterende del af sin valgperiode at oppebære sin
hidtidige løn.
I den udstrækning vedkommende kompenseres med en løbende ydelse enten fra privattegnet forsikring eller fra offentlig ordning,
modregnes ydelsen i vederlaget.
Eventuelle engangsudbetalinger fra forsikringsordninger vedrørende kritisk sygdom modregnes ikke i udbetalingerne.
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Såfremt en valgt er fraværende i 12 måneder på grund af sygdom eller invaliditet, skal vedkommende fratræde sit hverv med ret til
vederlag mv. jf. ovenfor.
Afgørelsen af, om den valgte har en erhvervsevnenedsættelse på mindst 50% afgøres ved forelæggelse af sagen for
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Den valgte vil ved sin valgperiodes afslutning være berettiget til fratræden efter forbundets love §27, stk. 2 eller afdelingslovenes §17,
stk. 2.
Hvis den valgte ved sin valgperiodes afslutning ville være berettiget til ydelser i henhold til 2/3-ordning, bibeholdes denne ret.
A11
LO-FTF – ny hovedorganisation
I tilfælde af, at der ikke er taget initiativ til etablering af en ny hovedorganisation i perioden 2017-2019, bemyndiges Hovedbestyrelsen
til at indkalde til en ekstraordinær kongres med henblik på at drøfte situationen.
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