Gældende fra 30. april 2022

Vedtægter for Administrationsbachelorernes Landsforening i HK
§1
Foreningens navn
stk. 1 Foreningens navn er Administrationsbachelorernes Landsforening forkortet HK/ABL.
§2
Foreningens formål
stk. 1 Administrationsbachelorernes Landsforening er en partipolitisk uafhængig forening
under HK, der har til formål i overensstemmelse med HK's forbundslove og i samarbejde med
forbundet, forbundssektorerne og afdelingerne at varetage medlemmernes specielle
uddannelsesfaglige, studenterpolitiske og fagpolitiske interesser, at understøtte etableringen af
netværk mellem studerende ved og dimittender fra professionsbacheloruddannelsen i offentlig
administration, og derved understøtte udviklingen af en fælles identitet for medlemmerne og
at udbrede kendskabet til professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration
stk. 2 Foreningen skal løbende holde forbundssektorbestyrelserne for HK Kommunal og HK
Stat orienteret om sin virksomhed.
§3
Medlemmer
stk. 1 Ethvert medlem af HK, der er studerende ved professionsbacheloruddannelsen i
offentlig administration, er automatisk medlem af Administrationsbachelorernes Landsforening.
stk. 2 På hvert uddannelsessted, der udbyder professionsbacheloruddannelsen i offentlig
administration, udgør medlemmerne en medlemsgruppe.
stk. 3 Dimittendmedlemmer udgør én landsdækkende medlemsgruppe.
stk. 4 Foreningens medlemmer har rettigheder og pligter i henhold til HK Danmarks love, de
relevante sektorlove samt nærværende vedtægter.
stk. 5 Bestemmelser i HK Danmarks forbundslove, sektorlove m.v. vedr. landsforeninger
herunder ret til repræsentation på kongresser m.v. gælder ikke for
Administrationsbachelorernes Landsforening, ligesom alle økonomiske forhold,
sekretariatsbetjening m.v. aftales i henhold til §10.
§4
Årsmøde
stk. 1 Årsmødet er foreningens øverst besluttende myndighed. Ordinært årsmøde afholdes
hvert år i første halvår.
stk. 2 Alle studerende, som er medlem af foreningen HK/ABL jf. §3 stk. 1, har ret til fuldgyldigt
at deltage i årsmødet med tale- og stemmeret.
stk. 3 Alle dimittender, som er medlem af HK/ABL jf. §3 stk. 3, kan deltage på årsmødet med
observatørstatus.
stk. 4 Et rettidigt indvarslet årsmøde er beslutningsdygtigt uanset antallet af deltagere.
§5
Indkaldelse og dagsorden
stk. 1 Det påhviler Landsbestyrelsen at indkalde til ordinært årsmøde med minimum 6 ugers
varsel. Med indkaldelsen skal følge Landsbestyrelsens forslag til dagsorden.
stk. 2 Dagsordenen skal som minimum indeholde:
Formalia
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Fremlæggelse af Landsbestyrelsens beretning til godkendelse
Fremlæggelse af årsbudget til orientering
Behandling af indkomne forslag
Behandling af forslag til indsatsområder
Valg af formandskab, jf. § 10 stk. 1
Eventuelt
§6
Forslag, valg og afstemninger
stk. 1 Forslag til behandling på årsmødet kan stilles af ethvert medlem jf. § 3, forbundets
hovedbestyrelse eller en forbundssektorbestyrelse. Forslag til behandling på årsmødet skal
være formandskabet skriftligt i hænde senest 14 dage før mødet.
stk. 2 Den endelige dagsorden offentliggøres senest 7 dage før årsmødet og sendes direkte til
deltagerne.
stk. 3 Forhandlinger ledes af årsmødets dirigent(er), og der vedtages en forretningsorden for
årsmødets afholdelse. Afgørelse af procedurespørgsmål tilkommer dirigenterne.
stk. 4 På årsmødet kan kun træffes beslutninger i sager, der er optaget på dagsordenen.
stk. 5 Beslutninger på årsmødet træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog jf. §11. Ved
stemmelighed bortfalder forslaget.
stk. 6 Personvalg foretages skriftligt. Såfremt en kandidat til et personvalg er valgt som
dirigent, referent eller stemmetæller, skal der finde omvalg hertil sted.
stk. 7 Ved stemmelighed mellem to kandidater til et personvalg foretages omvalg efter en
yderligere opstillingsmotivation fra kandidaterne. Ender omvalget også i stemmelighed, trækkes
lod mellem de to kandidater.
§7
Ekstraordinært årsmøde
stk. 1 Ekstraordinært årsmøde afholdes såfremt minimum 1/3 af foreningens medlemmer,
minimum 2/3 af Landsbestyrelsens medlemmer eller forbundets hovedbestyrelse skriftligt
begærer dette overfor Landsbestyrelsen.
stk. 2 Landsbestyrelsen indkalder til ekstraordinært årsmøde med minimum 6 ugers varsel.
Indkaldelsen skal ske senest 30 dage efter, at begæringen herom er modtaget og følges af en
begrundet dagsorden. Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes senest 3 måneder efter
begæringen er modtaget.
§8
Landsbestyrelsen
stk. 1 Landsbestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem årsmøderne og udgøres
af formandskabet jf. § 10 samt én repræsentant og én suppleant fra hver gruppe jf. § 4 stk. 1.
Valgperioden for Landsbestyrelsens medlemmer er 1 år. Suppleanten kan deltage med taleret,
men optræder kun med stemmeret ved repræsentantens fravær. Medlemmer af formandskabet
har en stemme hver.
stk. 2 Landsbestyrelsen afholder normalt 4 møder årligt. På det førstkommende møde efter
årsmødet fastsætter Landsbestyrelsen en forretningsorden for sit virke.
a. Såfremt hverken repræsentanten eller suppleanten for en medlemsgruppe har
deltaget i bestyrelsesårets to første bestyrelsesmøder, og ikke har været
kontaktbare, kan bestyrelsen henvende sig til den medlemsgruppe, som
repræsentanten og suppleanten jf. § 4 repræsenterer og anbefale, at
medlemsgruppen vælger én ny repræsentant og én ny suppleant. Valget afholdes i
henhold til den pågældende medlemsgruppes egne vedtægter eller procedurer i
forbindelse med valg til HK/ABL’s bestyrelse.
stk. 3 Landsbestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af specifikke opgaver.
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Udvalgene kan have medlemmer uden for Landsbestyrelsen.
stk. 4 Referater fra Landsbestyrelsens møder skal være tilgængelige for medlemmer af
HK/ABL senest 3 uger efter de er godkendt af Landsbestyrelsen.
§9
Formandskabet
stk. 1 Formandskabet udgøres af formand og to næstformænd, der vælges på årsmødet.
Valgperioden er 1 år. Formandskabet forestår den daglige ledelse af foreningen indenfor de af
årsmødet og landsbestyrelsen fastlagte rammer og vedtagelser.
stk. 2 Formandskabet kan fordele ansvarsområder i mellem sig.
stk. 3 Såfremt et eller flere medlemmer af formandskabet ikke vælges på årsmødet, eller der
sker varig afgang eller længerevarende fraværsperioder blandt formandskabets medlemmer,
kan Landsbestyrelsen vælge,
a) at besætte den pågældende post ved konstituering af og blandt medlemmerne af
Landsbestyrelsen frem til næste årsmøde
b) indkalde til ekstraordinært årsmøde med henblik på nyvalg
stk. 4 Fratræder formanden sin post, konstitueres én af de to næstformænd som formand.
Næstformandsposten besættes herefter i henhold til stk. 3.
stk. 5 Kun studerende fra medlemsgrupperne jf. §3 stk. 2 kan stille op og vælges til
formandskabet. Såfremt et medlem af formandskabet dimitterer i indeværende valgperiode, kan
vedkommende blive siddende frem til valg ved førstkommende ordinære årsmøde.
§10
Sekretariatsbetjening, økonomi m.v.
stk. 1 Foreningens økonomiske forhold aftales med HK Kommunal og HK Stat, der også efter
nærmere aftale mellem foreningen og forbundssektorerne yder sekretariatsbistand til
foreningen.
§11
Vedtægtsændringer og opløsning
stk. 1 Til ændringer af vedtægterne kræves, at minimum 2/3 af deltagerne på et årsmøde
stemmer for ændringen. Vedtægtsændringer træder i kraft efter at være blevet godkendt af
forbundssektorbestyrelserne for HK Kommunal og HK Stat.
stk. 2 Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på et ordinært årsmøde, hvor
minimum 3/4 af medlemsgrupperne i henhold til § 4 er repræsenteret, og hvor minimum 3/4 af
deltagerne stemmer for beslutningen.
stk. 3 Administrationsbachelorernes Landsforening er stiftet den 4. november 2011, hvor
nærværende vedtægter er godkendt
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