
 
Cirkulære nr. 01-01–2020 

  
 
 
Der indkaldes hermed til HK HANDELs 8. ordinære sektorkongres 
 
I henhold til HK HANDELs love § 2, stk. 1 samt forbundets sektorlove § 2, stk. 1 indkaldes der herved 
til sektorkongres i HK HANDEL. HK’s Hovedbestyrelse godkendte den 14. maj 2020, at der blev di-
spenseret for 9 måneders varsel (til 6 måneder) pga. Corona.  
 
Kongressen afholdes 
 

mandag den 21. juni – onsdag den 23. juni 2021 
i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V 

 
På baggrund af Covid-19 tages der forbehold for længde på kongressen, samt for form og tidspunkt 
for afholdelse af kongres. Samtidig tages der forbehold for, at det alene kan være delegerede, der kan 
deltage i kongressen ved fremmøde.  
 
Programmet for sektorkongressen udsendes sammen med øvrige materialer. 
 
 
Delegerede til kongressen (i henhold til HK HANDELs love § 3) 
 
Sektorkongressen sammensættes således: 
 
a.  HK HANDELs forbundssektorbestyrelsesmedlemmer er fødte delegerede på sektorkongressen. 

 
b. Forbundsformand samt forbundsnæstformand er fødte delegerede. 
 
c. Én repræsentant fra HK-Ungdoms styregruppe, der er medlem af HK HANDEL, er delegeret. 
 
d. Herefter fordeles 211 mandater i henhold til de geografiske HK-afdelingers medlemstal inden for 

HK HANDEL. Beregningen sker på grundlag af medlemstallet pr. den umiddelbart forudgående 
afslutning af forbundets regnskabsår. 

 
Antallet af de, der er valgt direkte til HK HANDELs sektorkongres, skal være større end antallet af 
de, der er udpeget/valgt i henhold til litra a-c. 

 
e. Hvis en landssammenslutning / tværgående landssammenslutning med medlemmer inden for HK 

HANDELs område ikke opnår repræsentation på en afdelingssektorgeneralforsamling, tildeles 
landssammenslutningen et mandat 

  



Valg af delegerede (i henhold til HK HANDELs love § 4 og Forbundets sektorlove § 4) 
 
1. Valg af delegerede i henhold til § 3, litra d til sektorkongressen skal foregå på en generalforsamling 

eller et medlemsmøde og foretages skriftligt, såfremt der er opstillet flere, end der skal vælges. På 
samme måde vælges et passende antal suppleanter, dog mindst to. 
 

2. Alle HK HANDELs medlemmer er valgbare med undtagelse af medlemmer, der ikke betaler kontin-
gent til forbund, sektor og HK-afdeling samt medlemmer, der ikke er erhvervsaktive, dvs. er på 
pension eller i kontingentgruppen for ikke erhvervsaktive efterlønsmodtagere. 

 
Oplysninger om antallet af delegerede, som den enkelte afdeling kan vælge til kongressen, udsendes 
primo januar 2021 til brug for forårets generalforsamlinger i HK-afdelingerne. 
 
Der er tale om en fordeling af de i henhold til lovene 211 delegerede efter medlemstallet pr. 31. de-
cember 2020.  
 
 
Mandatlister (i henhold til HK HANDELs love § 6) 
 
1. De valgte delegerede til sektorkongressen skal være opført på en mandatliste, som skal være un-

derskrevet af vedkommendes forbundssektor/afdelingssektorformand samt 2 bestyrelsesmedlem-
mer. 
 

2. Mandatlisten skal til et af HK HANDEL fastsat tidspunkt indsendes til forbundssektoren til prøvelse 
i et af HK HANDEL nedsat udvalg. Den endelige godkendelse af mandaterne foretages af sektor-
kongressen. 

 
Tilmelding af delegerede skal være HK HANDELs sekretariat i hænde senest 3. maj 2021 på den 
mandatliste, som udsendes sammen med tallene primo januar 2021. 
 
 
Observatører (i henhold til HK HANDELs love § 5) 
 
Ud over de i § 3, litra a-e nævnte delegerede kan følgende deltage i sektorkongressen med taleret 
men uden stemmeret (observatører): 
 
a. Medlemmer af forbundets forretningsudvalg 
b. En repræsentant fra HK-Ungdom 
c. Sektorens kongresvalgte revisorer 
  
Tilhørere (uden taleret og uden stemmeret) 
 
Afdelingsmedarbejdere inden for HK HANDELs område kan deltage som tilhørere. Udgifter hertil beta-
les af afdelingen. 
 
Tilhørere kan deltage i kongresfesten og overnatte på afdelingens regning. 
 
Tilhørerkort kan bestilles hos Alice Larsen – alice.larsen@hk.dk.  



 
Rejse- og opholdsudgifter (i henhold til HK HANDELs love § 7) 
 
Den lokale afdeling vil modtaget et bloktilskud pr. delegeret til dækning af eventuelle rejseudgifter (bil-
ligste offentlige befordring).  
 
HK HANDEL udregner afdelingernes bloktilskud og udbetaler beløbet via mellemregningen. 
 
Der vil derfor fra HK HANDEL ikke blive refunderet udlæg efter regning for de delegerede. 
 
De lokale afdelinger har selv ansvaret for transporten af delegerede til og fra kongressen. 
 
Løntab godtgøres ifølge regler fastsat af hovedbestyrelsen. 
 
 
Forslag til sektorkongressen (i henhold til HK HANDELs love § 8) 
 
1. Forslag til behandling på den ordinære sektorkongres skal være godkendt til fremsendelse til sek-

torkongressen på en generalforsamling/delegeretmøde eller på et medlemsmøde for HK HAN-
DELs medlemmer i den pågældende afdeling, som er indkaldt med en dagsorden, hvoraf det frem-
går, at forslag til sektorkongressen skal behandles. Herfra undtages dog forslag fra hovedbestyrel-
sen og forbundssektorbestyrelsen. 
 

2. Forslag skal med kort, skriftlig motivering indsendes til HK HANDEL fra afdelinger og landsdæk-
kende klubber og foreninger senest 3 måneder før sektorkongressens afholdelse. Dog pga. Co-
rona senest den 15. april 2021. 
 

3. HK HANDEL opstiller samtlige indsendte forslag. Disse sendes elektronisk til de geografiske afde-
linger og sektorkongressens delegerede samt de i § 5 nævnte senest 1 måned før sektorkongres-
sen. 

 
Øvrige oplysninger 
 
Der er reserveret hotelværelser til alle deltagere på nærliggende hoteller. Booking af hotelværelser 
sker automatisk ved indsendelse af mandatlister. Derfor beder vi også om, at sekretariatet får besked 
hurtigst muligt, hvis der er deltagere, der IKKE har brug for et værelse. 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til: 
Alice Larsen, tlf. 33 30 47 54 – mail: alice.larsen@hk.dk 
 
Venlig hilsen 
HK HANDEL 

 
Per Tønnesen 
Formand 
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