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Forslag 1  

 
Samtidighed for afholdelse af forbundskongres og sektorkon-
gresser 
 
Sektorbestyrelsen foreslår: 
 
At sektorkongressen giver forbundssektorbestyrelsen bemyndi-
gelse til i den kommende kongresperiode at overveje muligheden 
for evt. afholdelse af sektorkongres og forbundskongres i tættere 
tidsmæssig forbindelse med hinanden. 
 
Hovedbestyrelsen og sektorbestyrelsen får mulighed for at dispen-
sere for kongresperiodens længde, hvis kongressen afholdes på 
et senere tidspunkt.  
 
Forbundssektorbestyrelsen vurderer de politiske, økonomiske og 
organisatoriske fordele og ulemper, før der træffes en endelig be-
slutning om tidsmæssig harmonisering af kongresserne. 
 

 
Motivation: 
 
Forslaget giver sektorbestyrelsen mandat til at fravige § 2 i sektor-
lovene om afholdelse af kongres hvert 4. år. 
 
Forslaget giver hovedbestyrelsen og de 4 forbundssektorer mulig-
hed for at kunne harmonisere afholdelsen af forbundskongressen 
og sektorkongresserne, så de eventuelt kan afholdes med større 
samtidighed. En ændring af kongresperiodens længde forudsæt-
ter, at der er enighed mellem hovedbestyrelsen og forbundssektor-
bestyrelserne. 
 
En vedtagelse af forslaget medfører ikke, at kongressen har taget 
stilling til, om kongresserne skal harmoniseres. Denne beslutning 
træffer sektorbestyrelsen efterfølgende ved konkret behandling på 
et sektorbestyrelsesmøde. 
 
Hovedbestyrelsen og forbundssektorbestyrelserne vil vurdere de 
politiske, økonomiske og organisatoriske fordele og ulemper ved 
en harmonisering, og dette materiale vil danne baggrund for sek-
torbestyrelsens beslutning. 
 

Forslag 2  

 
Formandsvalg 
 
Sektorbestyrelsen foreslår: 
 
At sektorkongressen godkender, at HK HANDELs sektorbesty-
relse på næste Forbundskongres i 2017 stiller forslag om at ændre 
HK Danmarks forbundslove, sektorlove samt afdelingssektorlove, 
så det bliver muligt – ved flertalsbeslutning på sektorkongressen 

 
Motivation: 
 
Denne passus står allerede i HK Danmarks afdelingslove gæl-
dende for valg af fællesformand.  
 
Derfor bør det også være en mulighed for afdelingssektorer, for-
bund og forbundssektorer. 
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eller afdelingssektorgeneralforsamlingen – at lade valget af for-
mand foregå ved urafstemning blandt sektorens/afdelingssekto-
rens medlemmer, når der er flere kandidater. For at opnå valg 
kræves kvalificeret flertal. Det vil sige over halvdele af de afgivne 
stemmer ved 3 eller flere kandidater.  
 

Forslag 3  

 
HK HANDELs kongres bemyndiger HK HANDELs bestyrelse til i 
den kommende periode at undersøge muligheden for at indgå i 
andre forpligtende faglige fællesskaber samt indlede forhandlinger 
herom. 
 

 
I en tid med hastige forandringer formet af globalisering og ny tek-
nologi, er det vigtigt, at vi hele tiden er på forkant med udviklingen 
både af hensyn til de forandringer, der vil ske med vore jobs, men 
også af hensyn til de rammer hvorunder vi organiserer os og ind-
går aftaler. 

 


