Vedtægter for Rådighedslønsforeningen I HK Trafik & Jernbane
§1

Foreningens formål er at varetage interesserne for medlemmer af Trafik & Jernbane der er på
rådighedsløn.

§2

Alle medlemmer af Trafik & Jernbane der modtager rådighedsløn er medlem af foreningen

§3

Der holdes et årlig årsmøde normalt i januar måned og indkaldelse sker på Trafik & Jernbanes hjemmeside,
samt til foreningens medlemmer i det omfang bestyrelsen har adgang
til E-mail adresser, en måned for generalforsamlingen.
Ekstra ordinær årsmøde kan afholdes hvis bestyrelsen ønsker det, og indkaldes på samme måde som en
ordinær årsmøde.
Personvalg sker skriftligt, ved vedtægtsændringer skal 2/3 af de stemmeberettige medlemmer stemme for
ændringen øvrige forslag sker ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer

§4

Bestyrelsen består af en formand og en antal bestyrelsesmedlemmer der vælges på årsmødet
For et år af gangen.
Alle nuværende , eller tidligere medlemmer af Rådighedslønsforeningen, som har interesse for at yde et
stykke arbejde for Rådighedslønsforeningen, kan vælges til bestyrelsen.
Formanden skal være medlem af forening ved valget, men kan fortsætte som formand frem til
førstkommende årsmøde uanset om rådighedslønnen ophører.
Formanden er medlem af HK Trafik & Jernbanes branchebestyrelse. Korrespondance til foreningen sendes
til formanden.
Dagsorden for årsmødet.
Det ordinære årsmøde skal mindst indeholde følgende dagsordenspunkter:

§5

1.Valg af dirigent og referent
2. Beretning, herunder økonomi
3.Indkomne forslag.
4 Valg af formand og bestyrelse
5 Evt.
Bestyrelsen konstitueres sig selv efter årsmødet.
Foreningen modtager et årligt tilskud til dens aktiviteter. Foreningen modtager et årligt tilskud til dens
aktiviteter. Udgifter med bilag betales af HK Trafik & Jernbane. Kassereren varetager foreningens
økonomiske forhold overfor HK Trafik & Jernbane

§6

Der afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder om året hvor det ene kan være et seminar.
Foreningen kan indstille til branchebestyrelsen, at foreningen nedlægges, såfremt et flertal af de
fremmødte på et ordinært/ ekstraordinært årsmøde beslutter det.

Således vedtaget på ordinær møde den 29.01.2013
Sign. Dirigent. John L. Nielsen

