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§ 6
Stk. 1
De valgte delegerede til sektorkongressen skal være 
opført på en mandatliste, som skal være underskrevet 
af vedkommendes forbundssektor/afdelingssektor-
formand samt to bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2
Mandatlisten skal til et af HK HANDEL fastsat tids-
punkt indsendes til forbundssektoren til prøvelse i et 
af HK HANDEL nedsat udvalg. Den endelige godken-
delse af mandaterne foretages af sektorkongressen.

§ 7
Diæter, rejseudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og børne-
pasning godtgøres ifølge regler fastsat af hoved-
bestyrelsen.

§ 8
Stk. 1
Forslag til behandling på den ordinære sektorkongres 
skal være godkendt til fremsendelse til sektorkongres-
sen på en generalforsamling/delegeretmøde eller på et 
medlemsmøde for HK HANDELs medlemmer i den på-
gældende afdeling, som er indkaldt med en dagsorden, 
hvoraf det fremgår, at forslag til sektorkongressen skal 
behandles. Herfra undtages dog forslag fra hovedbe-
styrelsen og forbundssektorbestyrelsen. 
Bestyrelsen for landsdækkende klubber og foreninger/
branchesektioner eller andre foreningsdannelser med 
tilsvarende retningslinjer med over 2000 medlemmer 
kan fremsende forslag til behandling på forbunds-
sektorkongressen, såfremt det seneste delegeretmøde 
er afviklet mere end 12 måneder før forbundssektor-
kongressens afholdelse. Forslagene indsendes efter 
retningslinjerne i stk. 2.

Stk. 2
Forslag skal med kort, skriftlig motivering indsendes til 
HK HANDEL fra afdelinger og landssammenslutninger 
senest 3 måneder før sektorkongressens afholdelse.

Stk. 3
HK HANDEL opstiller og trykker samtlige indsendte 
forslag. Disse skal tilstilles de geografiske afdelin-
ger, landssammenslutninger og sektorkongressens 
delegerede samt de i § 5 nævnte senest 1 måned før 
sektorkongressens åbning.

§ 9
Sektorkongressens dagsorden må være afdelingerne i 
hænde senest én måned før, sektorkongressen finder 
sted.
Dagsordenen skal mindst indeholde:

1) Valg af sektorkongressens tillidsrepræsentanter
2) Godkendelse af mandater
3) Forslag til forretningsorden
4) Beretning
5) Forelæggelse af regnskaberne
6) Vedtagelse af 4-årigt målprogram
7) Behandling af indkomne forslag
8) Valg af de i § 10 nævnte tillidsrepræsentanter

§ 1
HK HANDEL henhører under HK Danmark med hjem-
sted i Københavns Kommune.

§ 2
Stk. 1
HK HANDEL holder kongres hvert fjerde år. Indkaldelse 
skal ske med mindst 9 måneders varsel.

Stk. 2
Der skal afholdes ekstraordinær forbundssektor-kon-
gres, når enten HK HANDELs sektorbestyrelse, 
2/3 af afdelingssektorerne eller HK Danmarks 
hovedbestyrelse stiller motiveret forslag om det.

Stk. 3
Den ekstraordinære forbundssektorkongres, der 
indkaldes med en motiveret dagsorden med mindst 
én måneds varsel, skal afholdes senest to måneder 
herefter.

§ 3
HK HANDELs sektorkongres sammensættes således: 

a) HK HANDELs forbundssektorbestyrelsesmed-
lemmer 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 afdelingsgeneralforsamling, tildeles lands-
sammenslutningen et mandat.

§ 4
Stk. 1
Valg af delegerede i henhold til § 3 litra d til sektorkon-
gressen 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 2.

Stk. 2
Alle HK HANDELs medlemmer er valgbare med undta-
gelse af medlemmer, der ikke betaler kontingent til for-
bund, sektor og HK-afdeling samt medlemmer, der ikke 
er erhvervsaktive, dvs. er på pension eller i kontingent-
gruppen for ikke-erhvervsaktive efterlønsmodtagere.

§ 5
Ud over de i § 3 litra a-d nævnte delegerede kan følgen-
de deltage i HK HANDELs forbundssektorkongres med 
taleret, men uden stemmeret:

a) Medlemmer af forbundets forretningsudvalg.
b) En repræsentant fra HK Ungdom.
c) HK HANDELs kongresvalgte revisorer.

Redaktionel ændring, da Hovedbesty-
relsen har besluttet, at der ikke længere 
udbetales diæter i HK.

.

Redaktionel ændring, da kongres- 
materialet ikke udsendes på papir.

Ordet ”diæter” fjernes.

”og trykker” slettes.
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§ 10 
Stk. 1
HK HANDELs sektorbestyrelse består af

a) Forbundssektorformand
b) De til enhver tid lokalt valgte formænd for HK 

HANDELs afdelingssektorer i HK-afdelingerne
c) En repræsentant fra Coop, en repræsentant fra 

Dansk Supermarked, en repræsentant fra spe-
cialvareområdet og en repræsentant fra kontor-
og lagerområdet 

Stk. 2
HK HANDELs sektorkongres vælger HK HANDELs 
sektorformand og kan vælge en næstformand, der kan 
have arbejdssted i forbundet. Til de nævnte tillidshverv 
kan kun vælges medlemmer, der ikke når folkepen-
sionsalderen i valgperioden. I de tilfælde, hvor en af 
de nævnte tillidsrepræsentanter således ikke kan 
genvælges, gælder de i forbundets love § 27 nævnte 
bestemmelser. For valgte, hvis første valg ligger forud 
for HK Danmarks kongres 2013 gælder de fratræ-
delsesbestemmelser med hensyn til alder, der var 
gældende på tidspunktet for første valg. Vælges man 
på HK Danmarks kongres 2013 eller senere til en ny 
post, følges de nye regler.

Bestemmelsen gælder uanset, hvor man vælges til en ny 
post, herunder sektorkongresser. Såfremt flere bringes 
i forslag til de enkelte poster, skal afstemningen foregå 
skriftligt. For at opnå valg kræves kvalificeret flertal, det 
vil sige over halvdelen af de afgivne stemmer.

Stk. 3
Fire sektorbestyrelsesmedlemmer vælges på sektor-
kongressen af kongressens delegerede blandt de af 
kongressens delegerede, der er tillidsrepræsentanter, 
arbejdsmiljørepræsentanter eller landsklubformænd. 
Heraf skal et sektorbestyrelsesmedlem være ansat i 
Coop og et sektorbestyrelsesmedlem skal være ansat 
i Dansk Supermarked. Her ud over vælges et sektor-
bestyrelsesmedlem fra specialvareområdet og et 
sektorbestyrelsesmedlem fra kontor-/lagerområdet. 
Der kan kun vælges ét sektorbestyrelsesmedlem fra 
samme virksomhed/koncern.

Her ud over vælges to personlige suppleanter for hver 
af de fire sektorbestyrelsesmedlemmer.

Sektorbestyrelsen kan tilforordne observatører fra de 
fire valggrupper i tilfælde af, at de personlige sup-
pleanter ikke opfylder betingelserne for at sidde i 
sektorbestyrelsen.

Hvis der ikke kan vælges repræsentanter fra kontor/
lager eller specialvareområdet fra andre virksomheder, 
kan der vælges yderligere en repræsentant fra Coop  
eller Salling Group, hvis vedkommende er ansat på 
enten kontoret eller på lageret efter nærmere  
retningslinjer fastsat af sektorbestyrelsen.

Stk. 4
I tilfælde af fravær ud over 3 måneder for et sektor-
bestyrelsesmedlem i henhold til stk. 1, litra b og c 
udpeger det pågældende område en suppleant, som 
indtræder i sektorbestyrelsen i fraværsperioden. 

§10
HK HANDELs sektorbestyrelse foreslår: 
Stk. 1
HK HANDELs bestyrelse består af: 

a) Forbundssektorformanden
b) De lokalt valgte formænd for HK 

HANDELs afdelingssektorer i HK-
afdelingerne

c) 5 repræsentanter valgt direkte på 
kongressen.

Stk. 2
HK HANDELs kongres vælger  
HK HANDELs formand.
Til hvervet kan kun vælges medlemmer, 
der ikke har nået folkepensionsalderen 
på valgdagen. 

I de tilfælde, hvor en sektorformand sø-
ger, men ikke opnår genvalg, gælder de 
i Forbundets love § 27 nævnte bestem-
melser. 

Såfremt flere bringes i forslag til de 
enkelte poster, skal afstemningen ske 
skriftligt. For at opnå valg kræves kvali-
ficeret flertal, det vil sige over halvdelen 
af de afgivne stemmer.

Stk. 3 
Fem bestyrelsesmedlemmer vælges 
på sektorkongressen af kongressens 
delegerede blandt de af kongressen 
delegerede, der er tillidsrepræsentan-
ter, arbejdsmiljørepræsentanter eller 
landsklubformænd.
Af de 5 kongresvalgte bestyrelsesmed-
lemmer skal 3 vælges i valggruppe 1 
bestående af delegerede, der er ansat 
på butiksområdet, og to bestyrelses-
medlemmer skal vælges i valggruppe 2 
bestående af delegerede, der er ansat 
på kontor eller på lager.

Der skal vælges mindst en repræsentant 
fra dagligvarehandlen og mindst en re-
præsentant fra specialvarehandlen, samt 
en repræsentant fra kontorområdet og en 
repræsentant fra lagerområdet.

Der kan kun vælges et medlem til  
bestyrelsen fra hver koncern.

Herudover skal der vælges to person-
lige suppleanter for hver af de fem 
bestyrelsesmedlemmer, 6 suppleanter i 
valggruppe 1 og fire suppleanter i valg-
gruppe 2, i alt 10 suppleanter. Supple-
anter vælges i prioriteret rækkefølge.

Stk. 4
I tilfælde af fravær ud over 3 måneder 
for et sektorbestyrelsesmedlem i hen-
hold stk. 1, 2 og 3 indtræder supplean-
ten, indtil det ordinære bestyrelsesmed-
lem kan genindtræde i hvervet.

HK HANDEL ønsker at udvide antallet 
af direkte valgte på kongressen med 
yderligere 1 repræsentant, således 
at vi sikrer, at der er repræsentanter i 
bestyrelsen for både dagligvareområdet, 
specialvareområdet, lagerområdet og 
kontorområdet.
Reglerne træder i kraft for valgte på 
kongressen i 2021.

Konsekvensrettelse fra HK’s forbunds-
kongres 2017.

Denne regel eksisterer i Forbundets love 
og gælder således lønnede tillidsvalgte i 
HK HANDEL.

Denne paragraf (§ 26) eksisterer i 
Forbundets love og bør således også 
gælde HK HANDEL.

I dag er der et flertal af lønnede 
formænd/kvinder i HK HANDELs 
forbundssektorbestyrelse. For at gøre 
bestyrelsen mere medlemsdemokratisk, 
så er det vigtigt med flere medlemmer 
ude fra arbejdspladserne i bestyrelsen.

Stk. 5
Såfremt en repræsentant fra en af de 
to valggrupper ikke længere er ansat 
indenfor valggruppens område, som 
man var valgt for på seneste kongres, 
udtræder det pågældende medlem af 
bestyrelsen, og en suppleant indtræder.

Såfremt det ikke er muligt at indsup-
plere fra anden koncern, så der kommer 
2 bestyrelsesmedlemmer fra samme 
koncern, kan der indsuppleres fra 
samme koncern frem til førstkommende 
kongres.

Stk. 7
Forudsætningen for valg i henhold til 
stk. 2, 3 og 6 og forbliven valgt er, at de 
valgte er erhvervsaktive indenfor faget 
og ikke er på frikontingent. Forbunds-
sektorformanden skal til enhver tid 
opfylde gældende lov om myndighed. 
Såfremt et forbundssektorbestyrelses-
medlem i forhold til sine hverv mislighol-
der disse på en måde, der kan sidestil-
les med Funktionærlovens § 4, og som 
berettiger en arbejdsgiver til at ophæve 
tjenesteforholdet uden varsel, kan ved-
kommende efter forbundssektorbesty-
relsens beslutning suspenderes, og en 
suppleant for det pågældende område 
udpeges og kan indtræde i bestyrelsen 
i stedet.

Stk. 8
Valgene i stk. 2, 3 og 6 er gældende i 
kongresperioden.

Nyt stk. 9
Hvis sektorformanden definitivt afgår 
i første halvdel af kongresperioden, 
indkaldes til ekstraordinær kongres for 
afholdelse af nyvalg. I andre tilfælde kan 
forbundssektorbestyrelsen konstituere 
en stedfortræder til den førstkommende 
ordinære kongres.

Forslag fra HK Handel Østjylland
§ 10 Stk. 1
HK HANDELs sektorbestyrelse består af:

a) Forbundssektorformand
b) De til enhver tid lokalt valgte for-

mænd for HK HANDELs afdelings-
sektorer i HK-afdelingerne

c) 1 repræsentant fra hver afdeling, 
vælges på kongressen for en 
4-årige periode.

d) 5 arbejdspladsrepræsentanter
- Dagligvareområdet: 2 repræsen-

tanter
- Specialvareområdet: 1 repræsen-

tant
- Kontor: 1 repræsentant
- Lager: 1 repræsentant
- Der vælges 1., 2., og 3. suppleanter 

indenfor hvert område.

HK HANDELS SEKTORLOVE INDKOMNE FORSLAG MOTIVATION

Stk. 5
Hvis en repræsentant fra en af de fire valggrupper ikke 
længere er valgt eller ansat inden for valggruppens 
område, vedkommende blev valgt til på sektorkongres-
sen, udtræder vedkommende af sektorbestyrelsen.

Stk. 6
På sektorkongressen vælges 2 revisorer og 2 revisor-
suppleanter.

Stk. 7
Forudsætningen for valg i henhold til stk. 2, 3 og 6 og 
forbliven er, at de valgte er erhvervsaktive inden for 
faget og ikke er på frikontingent. Forbundssektorfor-
manden skal til enhver tid opfylde gældende lov om 
myndighed. Såfremt et forbundssektorbestyrelses-
medlem i forhold til sine hverv misligholder disse på 
en måde, der kan sidestilles med de forhold, der er 
nævnt i funktionærlovens § 4, og som berettiger en 
arbejdsgiver til at ophæve tjenesteforholdet uden 
varsel, kan vedkommende efter forbundssektor- 
bestyrelsens beslutning suspendere og en suppleant 
for det pågældende område udpeges og indtræder i 
sektorbestyrelsen.

Stk. 8
Valgene i stk. 2, 3 og 6 er gældende for 4 år.

HK HANDELS SEKTORLOVE INDKOMNE FORSLAG MOTIVATION
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§ 11
Stk. 1
Forbundssektorformanden leder HK HANDELs 
virksomhed i overensstemmelse med de af kongres-
sen, hovedbestyrelsen og sektorkongressen trufne 
beslutninger.

Stk. 2
Forbundssektornæstformanden bistår og træder i 
stedet for formanden i de i stk. 1 nævnte opgaver. 

Stk. 3
HK HANDELs forbundssektorbestyrelse konstituerer 
sig med en sektornæstformand og fastsætter selv sin 
forretningsorden.

§ 12
Forbundssektorbestyrelsen har kompetence til at af-
slutte alle løbende faglige sager inden for HK HANDELs 
område under hensyntagen til de af hovedbestyrelsen 
fastlagte faglige og politiske principper.

§ 13
Forbundssektorbestyrelsen er ansvarlig inden for sit 
faglige område for:

a) Indgåelse og fornyelse af overenskomster.

b) Overenskomstkrav til de generelle overenskomst-
forhandlinger samt udtaleret om forhandlingsre-
sultat forud for urafstemning.

c) Sager til faglig voldgift og Arbejdsretten.

d) Teknologi- og samarbejdsaftaler.

e) Behandlingen af øvrige faglige spørgsmål såvel 
nationalt som internationalt.

f) HK HANDEL har indstillingsret til hovedbesty-
relsen vedrørende iværksættelse og afslutning 
af faglige konflikter og ydelse af strejkeunder-
støttelse i forbindelse med indgåelse og fornyelse 
af landsdækkende overenskomster, indgået med 
en modstående arbejdsgiverorganisation.

§ 14
Forbundssektorbestyrelsen har desuden ret til:

a) Fastsættelse af forbundssektorkontingent.  
Iværksættelse og koordinering af faglig strategi 
og organisering inden for HK HANDEL. 

b) Ansætte det fornødne antal medarbejdere efter 
fælles retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen.

c) Nedsættelse af forhandlingsudvalg.

d) Indsendelse af forslag til forbundskongressen.

e) Fastsættelse af tid og sted for næste sektor-
kongres.

§ 15
Stk. 1
HK HANDELs sektorbestyrelse kan tillade medlemmer 
inden for HK HANDELs område at slutte sig sammen i 
et tillidsrepræsentantkollegium, landsdækkende klub-
ber og foreninger og interessefællesskaber. Vedtægter 
skal godkendes af HK HANDELs sektorbestyrelse.

Stk. 2
Omkostninger jf. § 15, stk.1 dækkes af forbundssektor-
bestyrelsen efter regler udarbejdet af forbundssektor-
bestyrelsen.

Stk. 3
Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer skal med-
deles til HK HANDEL

Stk. 4
Repræsentation til delegeretmøder i landssammen-
slutninger eller andre foreningsdannelser med tilsva-
rende retningslinjer fastsættes i de enkelte sammen-
slutningers vedtægter.

Stk. 5
Referater fra delegeretmøder i landssammenslutnin-
ger eller andre foreningsdannelser med tilsvarende 
retningslinjer skal indsendes til forbundssektoren.

§ 16
Stk. 1
Forbundssektorformanden er ansvarlig for regnska-
berne og at de forelægges i overensstemmelse med 
lovene. Endvidere er forbundssektorformanden  
ansvarlig for udarbejdelse af budget, og er sammen 
med den øvrige sektorbestyrelse ansvarlig for sekto-
rens økonomi.

Stk. 2
Til at forpligte HK HANDEL ved køb, salg, pantsætning 
af fast ejendom, aktier, obligationer, pantebreve og 
andre værdipapirer kræves underskrift af formanden, 
næstformanden samt mindst et bestyrelsesmedlem.

Stk. 3
§ 16 stk. 1 er kun gældende for egne midler i  
HK HANDEL, og kan aldrig omfatte forbundets midler.

Stk. 4
Der udarbejdes et årligt regnskab, som følger  
kalenderåret, og som i revideret stand skal forelægges 
sektorbestyrelsen til godkendelse.

Stk. 5
De på sektorkongressen valgte revisorer reviderer 
regnskabet, og foretager uanmeldte kasseeftersyn i 
hver regnskabsperiode.

Stk. 6
Medlemmerne hæfter ikke for HK HANDELs gælds- 
forpligtelser.

§ 17
Disse love kan kun ændres af en sektorkongres/
forbundskongres eller ved urafstemning i henhold til 
forbundets love § 22.
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