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HK Ungdom Danmarks love 1 

 2 

Kapitel 1: Indledende bestemmelser 3 

§ 1 Ungdomsarbejdet tilrettelægges af et Landsudvalg under HK Danmark. 4 

 5 

§ 2 Medlemmer af HK Ungdom er HK medlemmer, som enten er under uddannelse eller 6 

er til og med 30 år. 7 

 8 

Kapitel 2: Formål 9 

§ 3 Formålet med ungdomsarbejdet er 10 

 At give kendskab til HK Danmark’s overordnede mål. 11 

 At bl.a. gennem organisering at sikre, at flest mulige unge inden for HK’s fag 12 

og på fagenes erhvervsskoler bliver medlem af HK. 13 

 At sikre unges indflydelse på spørgsmål som er vigtige for unge, herunder 14 

uddannelse, løn, arbejdsforhold og øvrige vilkår. 15 

 At engagere flest mulige unge i HK's arbejde. 16 

 At arbejde for at der tilbydes alle unge en tidssvarende uddannelse hvad 17 

enten de er under eller i arbejde. 18 

 At arbejde for at der tilbydes alle unge en tidssvarende uddannelse hvad 19 

enten de er under uddannelse eller i arbejde. 20 

 At styrke sammenholdet og solidariteten blandt fagenes unge gennem 21 

afholdelse af møder, kurser, aktioner osv. 22 

 At samle unge aktive medlemmer på landsplan. 23 

 24 

Kapitel 3: Myndighed 25 

§ 4 HK Ungdom Danmarks myndighed er: 26 

  A: Kongressen 27 

  B: Landsudvalget 28 

 C: Formandskabet  29 

  30 

Kapitel 4: Kongres 31 

§ 5 Kongressen er HK Ungdom Danmarks øverste myndighed. 32 

§ 6 Kongressen træder sammen i starten af 4. kvartal i ulige år. Lovene behandles på HK 33 

Ungdoms Kongres. 34 

Stk. 2 Landsudvalget indkalder afdelingerne skriftligt til Kongressen med 35 

minimum 8 ugers varsel.  36 

Stk. 3 Forslag, der skal behandles på Kongressen, skal være Landsudvalget i 37 

hænde senest 4 uger før Kongressen. 38 

Stk. 4 Landsudvalget udsender som minimum dagsorden, beretninger, 39 

indkomne forslag og program senest 2 uger før Kongressen. 40 

 41 

 42 
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§ 7 Der er 69 delegerede på Kongressen. 44 

Stk. 2 Medlemmer af Landsudvalget deltager som delegerede fra 45 

Landsudvalget. 46 

Stk. 3 Alle afdelinger tildeles 7 delegerede. 47 

Stk. 4 De fire sektorer tildeles 1 delegerede plads hver. Denne plads tilfalder 48 

som udgangspunkt sektorernes repræsentant i Landsudvalget. 49 

Stk. 5 Antallet af observatører fastsættes af Landsudvalget. 50 

Stk. 6 Landsudvalget kan invitere gæster til Kongressen. 51 

Stk. 7 Delegerede har stemme- og taleret til Kongressen. 52 

Stk. 8 Observatører og gæster har taleret. 53 

 54 

§ 8 Landsudvalget bestemmer dagsorden for Kongressen, der som minimum skal 55 

indeholde: 56 

1. Valg af dirigenter 57 

2. Konstituering 58 

a. Godkendelse forretningsorden 59 

b. Valg af referenter 60 

c. Godkendelse af dagsorden 61 

d. Nedsættelse af stemmeudvalg 62 

3. Beretning 63 

4. Indkomne forslag 64 

a. Behandling af politisk program 65 

5. Fremlæggelse af regnskab og budget 66 

6. Valg 67 

a. Formand 68 

b. Næstformand 69 

c. Landsudvalgsmedlemmer 70 

d. Landsudvalgssuppleanter 71 

7. Eventuelt 72 

Stk. 2 Ved valg af Landsudvalgsmedlemmer og Landsudvalgssuppleanter 73 

suspenderes Kongressen, og valget foregår i de respektive afdelinger. 74 

Stk. 3 Ved afstemning gælder flertal, dog undtaget herfra er afstemninger om 75 

lovene. 76 

Stk. 4 Såfremt en eller flere afdelinger ikke har udfyldt deres antal af 77 

delegerede ved tilmeldingsfristens udløb, bliver de resterende 78 

delegerede ligeligt fordelt mellem de interesserede afdelinger, dog 79 

maks. 3 ekstra delegerede pr. afdeling. 80 

Stk. 5 Det er kun Kongressen, der kan ændre i de gældende love, og kun ved 81 

at et forslag opnår kvalificeret flertal (2/3) af de fremmødte delegerede.  82 

Stk. 6 Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning foregår, 83 

hvis mindst 10 af de delegerede kræver det. Undtaget herfra er 84 

personvalg, der altid foregår skriftligt. 85 

 86 

 87 
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§ 9  Kongressen træder ekstraordinært sammen efter, at 2/3 af Landsudvalget eller 88 

mindst halvdelen af afdelingerne skriftligt og med anført begrundelse har begæret 89 

dette. 90 

Stk. 2 For at en ekstraordinær Kongres skal være gyldig, skal mindst 91 

halvdelen af de delegerede være fremmødt. 92 

 93 

Kapitel 5: Valgbarhed 94 

§ 10  Kun medlemmer af HK Ungdom, der på valgdagen ikke er fyldt 29 år, kan vælges til 95 

Formandskabet   96 

 97 

Kapitel 6: Landsudvalget 98 

§ 11 Landsudvalget er mellem Kongresser HK Ungdom Danmarks øverste myndighed. 99 

Stk. 2 Landsudvalget vedtager på første møde efter kongressen en 100 

forretningsorden for landudvalget.  101 

 102 

§ 12 Landsudvalget består af 16 medlemmer 103 

Stk. 2  Herunder et formandskab bestående af 1 formand og 1 næstformand. 104 

Stk. 3 Derudover vælger hver af de 7 afdelinger 2 repræsentanter og en 105 

suppleant til Landsudvalget. Mellem kongresperioder kan afdelingerne 106 

selv indsupplere suppleanter. Disse kan kun repræsentere afdelingen, 107 

så længe de er medlem i afdelingen. 108 

Stk. 4 Såfremt en afdeling ikke er repræsenteret i landsudvalget, er afdelingen 109 

forpligtet til at orientere formandskabet om afdelingens ungdomsarbejde 110 

og progression kvartalsvist samt at støtte op om landsudvalgets arbejde 111 

og beslutninger. 112 

Stk. 5  Det nyvalgte Landsudvalg tiltræder umiddelbart efter afslutningen på 113 

den Kongres, hvor de er valgt. I de år, hvor HK Danmark har Kongres, 114 

tiltræder Landsudvalget dog først umiddelbart efter afslutningen på HK 115 

Danmarks Kongres. 116 

Stk. 6  Suppleanter deltager i landsudvalgsmøderne med stemmeret, såfremt 117 

landsudvalgsrepræsentanten er forhindret i at deltage. Kan suppleanten 118 

heller ikke deltage, er der mulighed for at sende en anden fra 119 

afdelingen. 120 

Stk. 7  Valgperioden er 2 år, og valget foretages på kongressen. Såfremt 121 

pladserne ikke besættes, kan den pågældende afdeling selv besætte 122 

pladsen. 123 

Stk. 8  De 4 sektorer har hver en observatørplads i Landsudvalget med taleret.  124 

 125 

§ 13 På første Landsudvalgsmøde udarbejdes en arbejdsplan som fastsætter rammerne 126 

og prioriteringen af det vedtagne arbejdsprogram. 127 

Det er Landsudvalgets hovedopgave at arbejde med det vedtagne arbejdsprogram 128 

indtil næste Kongres. 129 

Stk. 2 Landsudvalgets møder er åbne for alle medlemmer af HK Ungdom. Dog 130 

kan Landsudvalget vælge at lukke enkelte punkter eller møder, såfremt 131 

dette skønnes nødvendigt. 132 
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Stk. 3 I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.  133 

Stk. 4 Landsudvalget er forpligtet til at prøve at skabe aktiviteter i inaktive 134 

afdelinger i samarbejde med den lokale HK-afdeling. 135 

 136 

§ 14 Landsudvalget har, hvis dette findes nødvendigt, mulighed for at nedsætte grupper 137 

med medlemmer uden for Landsudvalget. 138 

 139 

§ 15 Stopper formanden indtræder næstformanden for indeværende valgperiode. 140 

Stk. 2 Stopper næstformanden konstituerer Landsudvalget en ny på dennes 141 

post for indeværende valgperiode.  142 

 143 

§ 16 I tilfælde af mistillid og misbrug af stilling kan afdelingen afsætte et 144 

Landsudvalgsmedlem. 145 

 146 

§ 17  I tilfælde af mistillid og misbrug af stilling kan valg af formand og/eller næstformand 147 

finde sted på en ekstraordinær kongres jf. § 7. 148 

 149 

§ 18 HK Ungdom skal udpege et af HK Danmark vedtaget antal delegerede til HK 150 

Danmarks kongres. Disse delegerede skal som udgangspunkt tildeles medlemmer af 151 

Landsudvalget. Såfremt delegeret pladserne ikke besættes fuldt ud af Landsudvalget, 152 

udbydes pladserne til aktivistnetværket. 153 

 154 

§ 19 I tilfælde af et Landsudvalgsmedlems flytning fra én afdeling til en anden, frafalder 155 

Landsudvalgsmedlemskabet, jf. §15, stk. 3. Hvis det aftrædende medlem besidder 156 

arbejdsopgaver, der er uafsættelige til andre Landsudvalgsmedlemmer, har 157 

Landsudvalget muligheden for, for egen regning, at invitere medlemmet med til de 158 

møder, hvor det vurderes nødvendigt.  159 

 160 

Kapitel 7: Formandskabet 161 

§ 20  Formanden for HK Ungdom er HK Ungdoms ansigt udadtil og er en del af daglig 162 

ledelse i HK Ungdom. 163 

 164 

§ 21  Næstformanden for HK Ungdom er formandens suppleant og er en del af daglig 165 

ledelse i HK Ungdom. 166 

 167 

§ 22  HK Ungdoms daglige ledelse er forpligtet til at fremføre HK Ungdoms politiske 168 

holdninger med udgangspunkt i holdnings- og arbejdsprogram og arbejder for HK 169 

Ungdoms interesser. 170 

 171 

§ 23 Formand og næstformand deler opgaverne imellem sig inden Landsudvalgets første 172 

møde. 173 

 174 

Kapitel 8: Fortolkninger 175 

§ 24 Alt hvad disse regler ikke klart foreskriver, underkastes Landsudvalgets beslutning 176 

under ansvar over for Kongressen. 177 



 

Love for forbundets og afdelingernes ungdomsarbejde   5 

Stk. 2 Kongressen, Landsudvalget og sekretariatets ansatte arbejder efter de 178 

formål og bestemmelser, der er afstukket i disse regler. 179 

 180 

 181 

Kapitel 9: Ikrafttrædelse  182 

§ 25 Reglerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen af det samlede forslag på 183 

Kongressen. 184 

 185 

Vedtaget på HK Ungdoms 36. ordinære kongres 30. oktober til 1. november 2015 186 


