
 

Banekredsens vedtægter november 2012. 

 

Kredsvedtæger for Banekredsen. 

§ 1. Formål.  

1.1. Kredsens formål er, i overensstemmelse med de i Lov for HK Trafik & Jernbane (herefter benævnt 

”Brancheafdelingen”) beskrevne regler, at varetage medlemmernes fælles interesser. 

§ 2. Medlemmer.  

2.1. Kredsen omfatter de medlemmer, der i henhold til Lov for Brancheafdelingen og forretningsorden for 

branchebestyrelsen, er henført til kredsen. 

§ 3. Organisation.   

3.1. Kredsen opdeles i områder, der omfatter medlemmer i et nærmere fastsat område.  

1.2.  Opdelingen af områder fremgår af bilag 1. 

3.2. Sammensætningen af områder samt ændringer heri fastsættes af kredsbestyrelsen. 

3.3. Området ledes af en områdeformand og evt. en områdebestyrelse. Der skal i rimelig udstrækning være 

adgang for de forskellige ansættelsesformer til at blive repræsenteret.  

3.4 Områderne udfærdiger egne vedtægter, der skal være i overensstemmelse med Lov for 

Brancheafdelingen og kredsvedtægten. Områdevedtægten skal godkendes af kredsbestyrelsen forinden 

ikrafttræden. 

§ 4. Valg af delegerede.  

4.1. Reglerne for tildeling af antal delegerede fremgår af Lov for Brancheafdelingen. 

Alle tillidsrepræsentanter i kredsen er delegerede. 

4.2. Såfremt antallet af tillidsrepræsentanter overstiger det tildelte antal delegerede, fastsætter 

kredsbestyrelsen valgproceduren, dog vil den til enhver tid valgte kredsbestyrelse altid være delegerede. 

§ 5. Kredsmødet.  

5.1. Kredsmødet er kredsens højeste myndighed. 

5.2. Stemmeberettigede deltagere i kredsmødet er de fremmødte delegerede/ delegeret suppleanter fra 

kredsen. 

 

 



 

 

5.3. Ethvert medlem har ret til at overvære kredsmødet. Ønske om overværelse af kredsmødet skal 

meddeles kredsen senest to uger før kredsmødets afholdelse. 

5.4. Ethvert medlem kan stille forslag og er berettiget til personligt at fremsætte og motivere de af 

medlemmet selv anmeldte forslag samt at deltage i kredsmødets forhandlinger vedrørende disse. Forslag 

kan evt. stilles og motiveres gennem tillidsrepræsentant. 

§ 6. Ordinært kredsmøde.  

6.1. Ordinært kredsmøde afholdes forud for Brancheafdelingens ordinære delegeretmøde. 

6.2. Ordinært kredsmøde indvarsles 3 mdr. før afholdelse via aktuelle nyhedskanaler. 

6.3. Ethvert kredsmøde er beslutningsdygtigt, når indvarsling er sket på lovlig måde. 

6.4. Kredsmødets dagsorden skal indeholde:  

 1. Åbning af mødet.  

 2. Navneopråb over valgte delegerede og godkendelse af valgene.  

 3. Valg af dirigent(er) og sekretær(er).  

 4. Vedtagelse af kredsmødets forretningsorden.  

 5. Vedtagelse af kredsmødets dagsorden.  

 6. Beretning om kredsens virksomhed.  

 7. Regnskab over den forløbne periode.  

 8. Behandling og fastlæggelse af mål og politikker for den kommende delegeret periode.  

 9. Indkomne forslag, der ikke kan henføres til dagsordenens øvrige punkter.  

 10. Fastlæggelse af budgetter for den kommende delegeret periode, herunder honorarer til kredsformand                      

og kredsnæstformand.  

 11. Delegeretmødets dagsorden.  

 12. Valg af kredsformand.  

 13. Valg af kredsnæstformand. 

 14. Meddelelse om den nye kredsbestyrelses sammensætning.  

 15. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter. 



 

 

§ 7. Ekstraordinært kredsmøde.  

7.1. Ekstraordinært kredsmøde afholdes, såfremt kredsbestyrelsen vedtager dette, eller når mindst ¼ af 

kredsens medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom, med angivelse af, hvilke sager der ønskes 

behandlet. 

7.2. Indkaldelse til ekstraordinært kredsmøde bør ske med mindst otte dages varsel ved direkte indkaldelse 

til de delegerede. 

7.3. Det ekstraordinære kredsmøde kan kun behandle den eller de sager, der har foranlediget mødets 

indkaldelse, og foretage eventuelle nødvendige valg.  

§ 8. Procedureregler ved ordinære kredsmøder.  

8.1. Indkomne forslag fra medlemmerne skal være kredsbestyrelsen i hænde senest seks uger før mødets 

afholdelse. 

9.4. Er der til personvalg flere kandidater, end der skal vælges, forgår afstemningen skriftligt. 

Ved stemmelighed fortages et omvalg. Såfremt der herefter fortsat er stemmelighed, afgøres personvalget 

ved lodtrækning. 

8.2. Indkomne forslag, der skal behandles på det ordinære kredsmøde, skal offentliggøres på aktuelle 

nyhedskanaler, senest tre uger før mødet afholdelse. 

8.3. Behandling af sager uden for dagsordenen, eller af forslag, der er fremkommet for sent, kræver i hvert 

enkelt tilfælde mødets tilladelse. 

8.4. Ændringsforslag til forslag under behandling kan fremsættes og vedtages på kredsmødet. 

§ 9. Afstemning.  

9.1. Stemmeberettigede er de i § 5.2 nævnte delegerede/suppleanter. 

9.2. Afgørelser sker ved simpel stemmeflerhed, undtagen ved behandling af vedtægtsændringer og 

spørgsmål om urafstemninger. 

9.3. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog hvis 1 af de fremmødte forlanger skriftlig afstemning er 

det afstemningsformen. 

9.4. Er der til personvalg flere kandidater, end der skal vælges, forgår afstemningen skriftligt. 

Ved stemmelighed fortages et omvalg. Såfremt der herefter fortsat er stemmelighed, afgøres personvalget 

ved lodtrækning. 

 



 

 

§ 10. Vedtægtsændringer.  

10.1. Ved ændringer af kredsens vedtægt, der skal være i overensstemmelse med Lov for 

Brancheafdelingen, der kræves 2/3 af de fremmødte delegeredes stemmer. 

10.2. Kredsmødet kan dog efter endt forhandling, men inden afstemning har fundet sted, henvise forslag 

om vedtægtsændringer til en skriftlig afstemning blandt alle kredsens medlemmer (ur-afstemning), såfremt 

mere end 1/3 af de fremmødte delegerede stemmer herfor. 

§ 11. Urafstemning.  

11.1. Særlige spørgsmål, herunder vedtægtsændringer, kan, når mindst 1/3 af de fremmødte delegerede 

forlanger det, efter endt behandling, men inden afstemning finder sted, henvises til skriftlig afstemning 

blandt alle kredsens medlemmer (urafstemning).  

11.2. Spørgsmål skal udformes, så der kun kan stemmes "Ja" eller "Nej". 

11.3. Når urafstemning er besluttet, skal sagen udførligt refereres, både med forslag og med 

forslagsstillerens motivering, samt eventuelle indlæg fra forslagets modstandere, via aktuelle 

nyhedskanaler.  

Urafstemningen skal være afsluttet senest seks uger efter kredsmødet. 

Resultatet af urafstemningen afgøres ved simpel stemmeflerhed af de afgivne stemmer, og offentliggøres 

snarest efter endt afstemning. 

§ 12. Revisorer.  

12.1. Kredsmødet vælger to revisorer og to revisorsuppleanter. 

12.2. Ingen af disse må være medlem af kredsbestyrelsen. 

§ 13. Kredsformand og kredsnæstformand.  

13.1. Kredsformanden og -næstformanden skal være medlemmer af kredsen, og de vælges på det ordinære 

kredsmøde. 

13.2. Kredsformanden og -næstformanden kan have tillidshverv i områderne. 

13.3. Hvis kredsformanden fratræder i løbet af valgperioden, indtræder kredsnæst-formanden som 

kredsformand. 

13.4. Såfremt kredsnæstformanden fratræder som kredsnæstformand, vælger kredsbestyrelsen en ny 

kredsnæstformand. 

 



 

§ 14. Kredsbestyrelsen.  

14.1. Kredsbestyrelsen sammensættes af kredsformanden, kredsnæstformanden og områdeformanden fra 

hvert område. I områder med mere end 200 medlemmer vælges yderligere et medlem til kredsbestyrelsen.  

14.2. Kredsbestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. 

14.3. Kredsbestyrelsen leder kredsen i overensstemmelse med Lov for Brancheafdelingen, kredsens 

vedtægt og de af kredsmødet trufne beslutninger. 

14.4. Kredsbestyrelsesmøde afholdes efter behov forud for ordinære branchebestyrelsesmøder, eller når 

kredsformanden finder det nødvendigt, eller når mindst halvdelen af kredsbestyrelsen kræver det. 

Indkaldelse bør ske med mindst 7 dages varsel. 

14.5. Kredsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af kredsbestyrelsen samt 

kredsformanden eller kredsnæstformanden er til stede, og indkaldelse er sket med en sådan frist, at alle 

kredsbestyrelsesmedlemmer har haft rimelig mulighed for at møde. 

§ 15. Konstituering af kredsbestyrelsen.  

15.1 Formanden indkalder kredsbestyrelsen snarest efter kredsmødet til et konstituerende møde. På dette 

møde foretages valg til branchebestyrelsen i overensstemmelse med Lov for Brancheafdelingen. På dette 

møde foretages endvidere eventuelle øvrige valg til organer, hvor kredsen er repræsenteret, såvel som der 

nedsættes eventuelle interne udvalg.  

Bliver nogen af disse stillinger ledige, foretages nyt valg på førstkommende kredsbestyrelsesmøde, 

medmindre der er udpeget suppleanter. 

  



 

 

§ 16. Regnskab. 

16.1. Kredsens regnskabsår er kalenderåret.  

16.2. Kredsformanden disponerer under ansvar overfor kredsbestyrelsen og Brancheafdelingen over 

kredsens midler. Ved beløb over 75.000 kr. disponerer kredsformand og et andet kredsbestyrelsesmedlem 

under ansvar overfor kredsbestyrelsen og Brancheafdelingen over kredsens midler i fællesskab.  

16.3. Kredsbestyrelsens medlemmer er personligt ansvarlige overfor kredsens eventuelle underskud, som 

ikke kan dækkes af kredsens formue. 

16.4. Kredsens midler kan hæves ved underskrift af kredsformanden og kredsnæstformanden  

16.5. Kredsens midler placeres efter kredsbestyrelsens bestemmelser. 

16.6. Revision foretages altid i forbindelse med regnskabsårets udløb. 

§ 17. Honorarer mv. 

17.1. Honorar til kredsformanden og kredsnæstformanden fastsættes på kredsmødet. 

17.2. Der ydes endvidere godtgørelse for udgifter til betaling af nødvendig ekstraordinær tjenestefrihed til 

organisationsformål efter gældende satser. 

17.3. Kredsen godtgør eventuelle udgifter, der er foranlediget af kredsarbejdet, efter regning. 

17.4. I øvrigt er kredsens tillidsrepræsentanter ulønnede. 

17.5. Kredsbestyrelsen kan ansætte kontorassistance til udførelse af administrative opgaver på 

kredskontoret. 

17.6. I forbindelse med ufrivilligt ophør af hvervet som kredsformand udbetales et vederlag svarende til 

honoraret i en måned. I denne måned skal den pågældende arbejde for kredsen, hvis dette er muligt, og 

den nye kredsformand ønsker det.  

Herefter udbetales honoraret i en måned pr. påbegyndt år, den pågældende har været kredsformand, dog 

max. i tre måneder. 


