HK Trafik & Jernbanes nye love pr. november 2012
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Brancheafdelingens navn og hjemsted
Brancheafdelingen er stiftet den 1. juni 2000 som en del af HK/STAT under HK Danmark. Brancheafdelingens navn er: HK Trafik &
Jernbane. Brancheafdelingen har hjemsted i Københavns Kommune.
HK Trafik & Jernbanes love er i overensstemmelse med HK Danmarks, herunder HK/STATs love. Ved ændringer i forbundets og eller
sektorens love tilrettes Brancheafdelingens love.
Brancheafdelingens formål
Brancheafdelingens opgave er at organisere personale i trafikvirksomheder og trafikstyrelser samt ansatte i virksomheder og styrelser, der drives i tilknytning til førnævnte virksomheder o. lign.
Brancheafdelingen skal som interesseorganisation søge tilvejebragt bedre økonomiske, sociale, kulturelle, uddannelses-, beskæftigelses- og miljømæssige vilkår for medlemmerne samt virke for, at fællesskabet og sammenholdet styrkes.
Brancheafdelingen skal gennem sit arbejde såvel indadtil som udadtil søge:
At opnå og opretholde gode ansættelses-, løn - og pensionsvilkår samt varetage medlemmernes interesser
At arbejde for, at gældende love, overenskomster og aftaler kendes, følges og forbedres
At skabe og opretholde gode almene, samfundsmæssige, økonomiske og sociale vilkår for medlemmerne
At holde sig orienteret om samfundsudviklingen for at kunne deltage aktivt i drøftelser af medlemmernes vilkår i forhold
til andre grupper i samfundet i økonomisk og social samt trafikpolitisk henseende
At styrke sammenholdet gennem informationsvirksomhed og uddannelse af tillidsvalgte og øvrige medlemmer
At tilbyde medlemmer serviceordninger på individuelt eller kollektivt grundlag, herunder gode fritidsfaciliteter
At arbejde for reel ligebehandling, bl.a. med hensyn til løn, ansættelsesforhold og i forbindelse med repræsentation i udvalg, nævn m.v. i og uden for fagbevægelsen og på arbejdspladsen
At arbejde for indførelse af mere medindflydelse på arbejdspladsen
Brancheafdelingens formål opnås ved:
At optræde samlet på alle niveauer for at fremme medlemmernes interesser
At være repræsenteret i kompetente organer, udvalg m.v. i såvel forbundet og sektoren og derigennem være repræsenteret i andre relevante fora
At være repræsenteret i beslutningsorganer på alle niveauer i de i § 2, stk. 1. nævnte virksomheder
At have medlemskab af større sammenslutninger, der varetager medlemmernes fællesinteresser på det faglige og
økonomiske område. Brancheafdelingen er gennem sit medlemskab af forbundet tilsluttet Landsorganisationen i Danmark (LO) samt Overenskomst Ansattes Organisation (OAO)
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At samarbejde med andre organisationer i ind - og udland, der har interesser fælles med afdelingens medlemmer
At afholde møder af besluttende og informativ art.
Medlemmerne
Ordinære medlemmer
Som ordinære medlemmer af HK Trafik & Jernbane kan optages:
Ansatte ved trafikvirksomheder og trafikstyrelser samt tilknyttede virksomheder og styrelser, herunder elever,
studerende og rådighedslønnere, som ikke er henført til øvrige HK-afdelinger, kan optages som ordinære medlemmer
af HK Trafik & Jernbane.
Disse er henført til kredse.
Ekstraordinære medlemmer
Som ekstraordinære medlemmer af HK Trafik & Jernbane kan overføres:
Ansatte i Scandlines og Combus med tjenestemandsvilkår, hvor forhandlingsretten er henført til anden faglig organisation end HK Trafik & Jernbane kan optages som ekstraordinære medlemmer.
Disse er henført til Brancheafdelingen
Seniormedlemmer
Aktive medlemmer (jf. § 3.1) af HK Trafik & Jernbane, som bliver stats-, folke- eller førtidspensionist, eller overgår til efterløn, fortsætter som seniormedlemmer med mindre de skal henføres til andre HK-afdelinger.
Seniormedlemmer er henført til HK Trafik & Jernbanes Seniorklub.
Indmeldelse og medlemsret
Indmeldelse i Brancheafdelingen sker gennem afdelingens sekretariat, kredsen, en tillidsrepræsentant eller i anden af branchebestyrelsen vedtaget form. Medlemmer modtager et eksemplar af brancheafdelingens love samt underrettes om kredstilhørsforhold.
Forbundet yder medlemmerne gratis juridisk bistand i uoverensstemmelser vedrørende arbejdsforhold, når uoverensstemmelserne er opstået efter tre måneders medlemskab.
Desuden yder forbundet gratis juridisk bistand i uoverensstemmelser vedrørende arbejdsforhold i tilfælde, hvor disse er opstået
inden for de første tre måneders ansættelse, såfremt medlemmet har indmeldt sig i umiddelbar tilknytning til ansættelsesdatoen,
og indmeldelse ikke har været mulig tidligere.
I andre tilfælde, hvor en uoverensstemmelse vedrørende arbejdsforholdet opstår inden for de første tre måneders medlemskab, kan der ydes juridisk bistand, imod at medlemmet betaler de hermed forbundne omkostninger. Ved principielle sager
kan omkostninger dog efter forretningsudvalgets bestemmelse afholdes helt eller delvist af forbundet.
Til elever og lærlinge ydes der til enhver tid gratis juridisk bistand i uoverensstemmelser vedrørende arbejdsforholdet.
Såfremt den, der søger optagelse, tidligere har været medlem af en anden fagorganisation, kan vedkommende først optages ef2
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ter at have afgivet erklæring om, at der intet udestående foreligger med den tidligere fagorganisation.
Optagelse kan nægtes, såfremt det er oplyst, at pågældende tidligere er ekskluderet af brancheafdelingen eller af en anden
fagorganisation, har arbejdet som strejkebryder, eller på anden måde modarbejdet fagbevægelsens formål.
Optagelse finder sted under forbehold af hovedbestyrelsen / branchebestyrelsens godkendelse, ligesom hovedbestyrelsen / branchebestyrelsen er berettiget til at udelukke enhver, hvis optagelse har fundet sted som følge af fejlagtige eller manglende oplysninger, eller hvis hovedbestyrelsen / branchebestyrelsen har været uvidende om, at pågældende har været strejkebryder.
Som strejkebryder anses enhver, der har taget arbejde under en arbejdsstandsning eller fortsat arbejdet under en sådan, hvad
enten arbejdsstandsningen er iværksat af forbundet, en anden fagorganisation, eller hvis vedkommende har udmeldt sig af sin
organisation for at arbejde under en arbejdsstandsning, dog jf. § 4.10.
En tjenestemand, som er beordret til at udføre et arbejde under en arbejdsstandsning, kan ikke anses som strejkebryder.
I tilfælde, hvor der er tvivl om hvorvidt betingelserne for medlemskab er opfyldt, afgør HK’s hovedbestyrelse / branchebestyrelsen
om vedkommende kan blive medlem, dog jf. § 4.10.
Udmeldelse
Lovlig udmeldelse skal ske individuelt, og kan kun finde sted med en måneds skriftlig varsel til den sidste i en måned, og forudsætter dokumentation for, at kontingent m.v. er betalt frem til udtrædelsesdagen.
Medlemmer, der er beskæftiget i virksomheder, over for hvilke der er rejst lønsag, varslet eller etableret strejke eller lockout,
kan kun ved HK Danmarks hovedbestyrelses sanktion udtræde af organisationen.
Når adgang til medlemskab ophører, eller når anmodning om udmeldelse foreligger, skal tillidsposter i HK og dermed i brancheafdelingen eller som repræsentant i organisationer, eksterne udvalg, delegeret m.v. straks fratrædes.
Eksklusion
Såfremt der kan føres bevis for, at et medlem under faglige konflikter i eget eller andet fag har optaget nedlagt arbejde, er hovedbestyrelsen berettiget til straks at ekskludere pågældende. Dette gælder dog ikke tjenestemænd, der er beordret til dette arbejde.
Såfremt der kan føres bevis for, at et medlem har modarbejdet forbundet eller nægtet at efterkomme en af hovedbestyrelsen eller branchebestyrelsen truffet beslutning, er hovedbestyrelsen efter høring i brancheafdelingen, hvor medlemmet har haft lejlighed til at udtale sig, berettiget til at ekskludere pågældende. Forinden hovedbestyrelsen træffer sin beslutning, skal medlemmet med en eventuel bisidder have mulighed for at fremføre sine synspunkter for hovedbestyrelsen.
Et ekskluderet medlem kan på ny optages, når brancheafdelingen og forbundets hovedbestyrelse finder tilstrækkelig grund dertil, og mod erlæggelse af bod, der tilfalder brancheafdelingen. Et i henhold til stk. 1 og 2 ekskluderet medlem er forpligtet til
uopholdeligt at tilbagebetale al den understøttelse, der er ydet vedkommende, hvad enten denne understøttelse har bestået i strejkehjælp eller i anden hjælp, ydet af forbundet eller dets afdelinger. Medlemmet kan ikke frigøre sig for bestemmel3
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serne i § 6 ved at udtræde af organisationen, inden der ville blive truffet beslutning om eksklusion
Kontingent
Medlemskontingentet består af forbundskontingent, sektorkontingent og brancheafdelingskontingent, herunder kredskontingent. Det samlede kontingent opkræves af forbundet, som afregner kontingentdelene månedsvis til brancheafdelingen.
Kontingentet for brancheafdelingens ordinære medlemmer følger satserne for et ordinært HK/STAT medlem samt eventuelt klubbidrag dog jf. § 7, 3.
Kredskontingentet kan ikke fastsættes til en større andel end 1/3 af brancheafdelingens og kredsenes samlede kontingent inklusiv andele af et eventuelt klubkontingent.
Opkrævning af klubkontingent fastsættes af branchebestyrelsen.
Tillidsposter
Brancheafdelingens tillidsposter skal beklædes af ordinære medlemmer, dog skal formand og næstformand i brancheafdelingen og formænd i kredsene have et direkte ansættelsesforhold (være erhvervsaktive) i en af de i § 2.1 nævnte virksomheder.
Til posterne som formand og næstformand for Brancheafdelingen kan alene vælges delegerede, der på valgdagen ikke er fyldt
63 år. De valgte fortsætter valgperioden ud. Dersom der i HKs afdelingslove sker ændringer i den aldersbetingede valgbarhed
er dette gældende også for brancheafdelingen.
Såfremt formanden afgår i delegeretmødeperioden konstituerer bestyrelsen sig jf. forbundets love § 26. - og bekendtgør snarest beslutningen ved nyhedsbreve.
Såfremt næstformanden nedlægger sit mandat, eller dette af andre grunde bliver ledigt i løbet af valgperioden, konstituerer branchebestyrelsen den pågældende tillidspost indtil først afholdte delegeretmøde, og bekendtgør snarest beslutningen ved nyhedsbreve.
Brancheafdelingens organisation
De ordinære medlemmer inddeles i kredse. I kredsenes vedtægter kan det bestemmes, at kredsenes medlemmer kan inddeles
i områder og/eller grupper samt i underliggende niveauer. Jf. I øvrigt § 16.2.
Der er adgang til oprettelse af en særlig virksomhedsenhed efter nærmere bestemmelse i branchebestyrelsen.
Ordinære medlemmer er valgbare og har valgret til tillidshverv i brancheafdelingen og i kredsene.
Alle tvivlsspørgsmål vedrørende kredstilhørsforhold afgøres af branchebestyrelsen.
Kredsene vedtager egne vedtægter, der ikke må være i strid med nærværende lov samt HK Stat og forbundets love. Vedtægterne
skal godkendes af branchebestyrelsen.
Kredsene ledes af bestyrelser, hvis størrelse og sammensætning fastsættes i den enkelte kreds' vedtægter.
Der skal i rimelig udstrækning være adgang for kredsenes kategorier og forskellige ansættelsesformer til at blive repræsenteret i
kredsbestyrelserne. Branchebestyrelsen skal holdes underrettet om kredsbestyrelsens sammensætning. Det er hovedreglen, at
flere ansættelsesformer skal repræsenteres så vidt muligt forholdsmæssigt i kredsbestyrelsen.
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Branchebestyrelsen fastsætter retningslinjer for kredsenes aftale- og forhandlingskompetence.
I øvrigt kan kredsene fastsætte egne mål og politikker, der dog ikke må stride mod forbundets, sektorens og brancheafdelingens
helhedsinteresser jf. § 10, stk. 1.
Valg af delegerede og branchebestyrelsesmedlemmer fastsættes i kredsenes vedtægter i overensstemmelse med bestemmelserne i
denne lov.
Kredsenes drift finansieres ved et kredskontingent jf. § 7.
HK Trafik & Jernbane har en seniorklub, hvortil alle medlemmer, der er medlem af HK Trafik & Jernbane på pensionstidspunktet, er
berettiget til optagelse.
Kredsenes myndighedsområde
Kredsene ledes og arbejder efter egne vedtægter, som dog hvad angår kredsens myndighedsområde og forretningsgang skal være i overensstemmelse med HK Stats og forbundets love samt nærværende lov. Vedtægterne bliver gyldige efter branchebestyrelsens godkendelse jf. § 9.7.
Kredsene ledes af en bestyrelse, der vælges af kredsens medlemmer på en generalforsamling, et kredsmøde eller et repræsentantskabsmøde, som er kredsens højeste myndighed således: Kredsens højeste myndighed vælger en formand og en næstformand. Disse kan vælges blandt samtlige kredsens ordinære medlemmer *1 jf. dog §§ 8.1 og 9, stk. 3, og der skal så vidt muligt være flere ansættelsesformer repræsenteret i ledelsen af kredsene.
Kredsene skal indsende navne og adresser på de i § 10, stk. 2 valgte.
Kredsene skal holde branchebestyrelsen underrettet om spørgsmål af væsentlig betydning, der behandles eller træffes beslutning
om i kredsen.
Kredsbestyrelsen udarbejder et forslag til budget ud fra kredskontingentet. Budgettet og det seneste års reviderede regnskab
eller delegeretperiodens regnskab forelægges til godkendelse på kredsens generalforsamling, kredsmøde eller repræsentantskabsmøde.
Regnskabet revideres af de på generalforsamling, kredsmøde eller repræsentantskabsmøde valgte bilagskontrollanter/revisorer.
Kredsenes reviderede regnskaber indsendes hvert år inden udgangen af marts måned til brancheafdelingen.
Delegeretmøde
Ordinært delegeretmøde
Delegeretmødet er brancheafdelingen højeste myndighed. Ethvert delegeretmøde er beslutningsdygtigt, når indvarslingen og
dagsordenen er bekendtgjort på lovlig måde. På delegeretmødet fastlægges brancheafdelingens mål for den kommende delegeretperiode.
Ordinært delegeretmøde afholdes hvert 4. år efter HK Stats sektorkongres.
Branchebestyrelsen fastsætter tid og sted for det ordinære delegeretmødes afholdelse.
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Sekretariatet opgør kredsens medlemsantal hvert år den 1. januar og meddeler kredsene antallet af medlemmer og kredsens antal delegerede. Kredsen tilkommer 1 delegeret for hver påbegyndt 60 medlemmer af og blandt de ordinære medlemmer.
Kredsene vælger blandt kredsens medlemmer de delegerede samt medlemmer til branchebestyrelsen.
Formand, næstformand og øvrige medlemmer af branchebestyrelsen er herudover automatisk delegerede.
Ingen kredse kan tilkomme halvdelen eller derover af det samlede antal delegerede.
Branchebestyrelsen indkalder gennem nyhedsbreve senest 3 måneder forud for delegeretmødet og udskriver samtidig valg
af delegerede i henhold til vedtægterne for den enkelte kreds.
Samtidig indkaldes forslag, der ønskes behandlet på delegeretmødet.
Ovennævnte valg af delegerede, der ledes af kredsene, skal være afsluttet senest 7 uger før delegeretmødet. Brancheafdelingen underrettes om valgene senest 6 uger før delegeretmødet.
Det enkelte medlem har stemmeret i den kreds, hvortil den pågældende er henført den 1. januar det år, hvor delegeretmødet afholdes.
Ekstraordinære medlemmer, jf. § 3.2 og 3.3, og seniormedlemmer henføres til brancheafdelingen. Disse medlemmer er
ikke valgbare som delegerede eller til tillidshverv og har ej heller stemmeret til valg i brancheafdelingen.
Kun forslag, der er på dagsordenen, kan behandles på delegeretmødet.
Forslag fra kredsene og fra delegerede skal meddeles brancheafdelingens sekretariat senest 6 uger før delegeretmødets afholdelse.
Til behandling af sager uden for dagsordenen eller af forslag, der indkommer for sent, kræves delegeretmødets tilladelse.
Senest 14 dage før delegeretmødet tilsendes de delegerede dagsorden, navnene på de delegerede, beretning, indkomne forslag samt forslag til Fagligt Handlingsprogram. Der orienteres endvidere gennem nyhedsbreve.
Dagsordenen skal bl.a. indeholde følgende punkter:
1. Åbning af delegeretmødet
2. Godkendelse af mandater
3. Forslag til forretningsorden
4. Valg af dirigenter og sekretær
5. Vedtagelse af dagsorden
6. Beretning om virksomheden
7. Forelæggelse af brancheafdelingens regnskab
8. Vedtagelse af Fagligt Handlingsprogram
9. Behandling af indkomne forslag – herunder eventuel regulering af honorarer
10. Valg af formand, næstformand, 2 interne revisorer og 2 revisorsuppleanter
11. Meddelelse om valg af branchebestyrelsesmedlemmer.
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Alle valgte delegerede indskrives ved indgangen til delegeretmødet hvor adgangskort forevises. Til gæsterne udleveres et navneskilt ved indgangen til delegeretmødet.
Ethvert medlem har ret til at overvære delegeretmødets forhandlinger og afstemninger på delegeretmødet.
Ekstraordinært delegeretmøde
Ekstraordinært delegeretmøde afholdes, når HK Stats sektorbestyrelse eller et flertal i branchebestyrelsen kræver det, eller
når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter motiveret begæring herom. Mødet skal afholdes snarest muligt, dog senest 2 måneder efter begæringen, med mindre andet aftales i enighed.
Branchebestyrelsen indkalder gennem nyhedsbreve til ekstraordinært delegeretmøde. Dagsordenen bekendtgøres senest 8
dage før mødets afholdelse.
Der udskrives ikke nyt delegeretvalg. Branchebestyrelsen indkalder de af kredsene anmeldte delegerede, jf. § 11.1.4. Såfremt
der er sket ændringer i kredsstrukturen og/eller i kredsens medlemstal kan branchebestyrelsen give kredsene meddelelse om at
regulere antallet af delegerede forholdsmæssigt samt beskikke eller afbeskikke delegerede.
Ekstraordinært delegeretmøde kan kun behandle sager, som er optaget på dagsordenen, og evt. foretage fornødne valg.
Det i § 11.1.11 anførte vil være at overføre til et ekstraordinært delegeretmøde.

Procedureregler i tilknytning til delegeretmøder
Kun tilstedeværende delegerede har stemmeret.
Et referat af forhandlingerne og resultatet af afstemningerne skal meddeles gennem nyhedsbreve snarest muligt efter delegeretmødet.
Landsafstemning i tilslutning til delegeretmøde.
Når mindst 1/4 af de delegerede på et delegeretmøde har besluttet at lade et spørgsmål eller et valg afgøre ved landsafstemning,
udsender branchebestyrelsen snarest muligt trykte stemmesedler til foretagelse af landsafstemning over det eller de pågældende spørgsmål, således som disse med eventuelle ændrings- og underændringsforslag har været forelagt for delegeretmødet. Jf. § 22.1.
Kun de af branchebestyrelsen udsendte stemmesedler og konvolutter må benyttes.
Landsafstemningen kan ikke omfatte andre forslag end de forslag, der har været forelagt på delegeretmødet.
Stemmesedlen udfyldes af de ordinære og ekstraordinære medlemmer i overensstemmelse med den trykte tekst og lægges i
en konvolut jf. § l2.2. Konvolutten med stemmesedlen skal være Brancheafdelingen i hænde senest l0. dagen efter udsendelsen.
Et af branchebestyrelsen nedsat stemmeudvalg og sekretariatet gennemgår stemmesedlerne, afgør opståede spørgsmål om
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12.6.
§ 13
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§ 14
14.1

§ 15
15.1.
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15.3.

deres gyldighed og foretager stemmeoptællingen, hvis resultat derefter bekendtgøres snarest muligt ved nyhedsbreve.
Delegeretmødets dirigenter overværer og kontrollerer stemmeoptællingen.
Landsafstemning uden tilslutning til delegeretmøde
Branchebestyrelsen kan lade foretage landsafstemning over vigtige spørgsmål, hvis afgørelse ikke kan opsættes til det ordinære delegeretmøde - og til hvis behandling det ikke skønnes nødvendigt at indkalde et ekstraordinært delegeretmøde.
Ved landsafstemning uden tilslutning til et delegeretmøde anvendes samme fremgangsmåde, som for landsafstemning i tilslutning
til et delegeretmøde jf. § 12, stk. 2-6.
Urafstemning i tilslutning til centrale aftale- og overenskomstforhandlinger
Branchebestyrelsesmøde skal afholdes, når der foreligger forhandlingsresultat fra aftale- henholdsvis overenskomstforhandlingerne. Branchebestyrelsen afgiver indstilling til HK/Stats sektorbestyrelse. Afstemning om CFU-forliget foretages i henhold til OAO’s vedtægter og HK/STATs love.
Aftale- og forhandlingsretten
Generelle aftaler og overenskomstforhandlinger om løn - og ansættelsesvilkår indgås af OAO under medvirken af brancheafdelingen.
Aftaler, der alene vedrører løn - og ansættelsesforhold for brancheafdelingens tjenestemandsansatte medlemmer, kan indgås
af brancheafdelingen efter bemyndigelse fra OAO.
Brancheafdelingen har på HK/STATs vegne kompetence til at indgå i alle former for forhandlinger med trafikvirksomheder inden for det
område, som brancheafdelingen dækker, uanset om nuværende og kommende virksomheder inden for dette område eventuelt skulle skifte selskabsform eller arbejdsgivermodpart.
Brancheafdelingen forhandlings- og aftaleret omfatter retten til:
at udtage overenskomstkrav eller krav til forbedring af eksisterende aftaler (jf. dog HK Stats love §16 samt HK Danmarks love
for forbundssektorer §12
at føre og afslutte forhandlinger om overenskomster og aftaler – samt personsager for afdelingens medlemmer
De generelle forhandlinger om overenskomster og andre generelle aftaler indgås af OAO under HK Trafik & Jernbanes medvirken
Aftaler der alene vedrører løn- og ansættelsesforhold for HK Trafik & Jernbanes tjenestemandsansatte medlemmer, kan indgås
af HK Trafik & Jernbane efter bemyndigelse fra OAO
For aftaler, der alene angår ansættelsesvilkår for et enkelt medlem eller grupper af medlemmer, kan en eventuel delegering af
ovennævnte kompetence inden for HK Trafik & Jernbanes foretages af Branchebestyrelsen
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15.4.

Brancheafdelingen vedtager eller forkaster alle aftaler og overenskomster, der alene vedrører brancheafdelingens medlemmer,
dog kan der ikke træffes beslutninger i strid med HK/STAT og HK Danmarks love.

15.5.

Såfremt en enig branchebestyrelse beslutter at sende et forslag til urafstemning, skal denne urafstemning foregå blandt de medlemmer, som aftalen/overenskomsten berører.Urafstemningning blandt medlemmerne afholdes efter reglerne i § 12, stk. 2. – 6.
Kredse kan forhandle spørgsmål om ansættelses- og arbejdsvilkår, hvortil branchebestyrelsen har uddelegeret kompetencen.
Branchebestyrelsen
Branchebestyrelsen består af formanden, næstformand og de af kredsene valgte branchebestyrelsesmedlemmer.
Kredsene vælger medlemmer til branchebestyrelsen efter følgende regler:
Hver kreds har 1 medlem. Kredse der organiserer over 20 % af brancheafdelingens ordinære medlemmer vælger yderligere et
medlem. Dog således at bestyrelsen højst må udgøre 15 inkl. formand og næstformand.
En kreds skal udspringe af en naturlig enhed og så vidt muligt modsvare en trafikvirksomhed, med mindre andet besluttes af
branchebestyrelsen.
Oprettelse og/eller nedlæggelse af en kreds skal godkendes af en enig branchebestyrelse.
Snarest efter delegeretmødet indkalder formanden branchebestyrelsen til et konstituerende møde.
Branchebestyrelsesmøderne ledes af formanden og er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af de mødeberettigede medlemmer er mødt.
Branchebestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.
Særlige spørgsmål kan, når en enig branchebestyrelse forlanger det, efter endt behandling, men inden afstemning finder
sted, henvises til urafstemning blandt alle brancheafdelingens medlemmer. Urafstemningen følger de i § 13 vedtagne regler.
Formand og næstformand kan ikke være medlem af nogen kredsbestyrelse. Formanden varetager med sekretariatets hjælp den
daglige ledelse af brancheafdelingen.
Branchebestyrelsens beslutningskompetence
Branchebestyrelsen er brancheafdelingens højeste myndighed i delegeretperiodens og leder brancheafdelingen i overensstemmelse med lovene og de af delegeretmødet vedtagne beslutninger, herunder overordnede mål og politikker, og har inden
for denne begrænsning den fulde myndighed til at handle på brancheafdelingens vegne.
Branchebestyrelsen kan på brancheafdelingens vegne foretage køb og salg af fast ejendom. Jf. § 18.1 og 2.
Formanden
Formanden repræsenterer brancheafdelingen udadtil og underskriver på dens vegne.
Formanden er normalt selvskreven medlem i fora, hvor brancheafdelingen opfordres til at udpege medlemmer, og er normalt
ligeledes selvskreven som brancheafdelingens repræsentant i forhandlingsberettigede sammenslutninger, med mindre branche-

15.5.1.
§ 16
16.1.
16.2.

16.3.
16.4.
16.5.
16.6.

16.7.
§ 17
17.1.

17.2.
§ 18
18.1.
18.2.
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§ 19
§ 20
20.1.
20.2.

20.3.
§ 21
21.1.

21.2.
§ 22

22.1.

22.2.
§ 23
§ 24

bestyrelsen beslutter andet.
Næstformanden
Næstformanden træder i stedet for formanden ved dennes fravær – eller efter aftalt uddelegering.
Regnskabet – revision
I branchebestyrelsens forretningsorden fastsættes regler for fremgangsmåden ved ind - og udbetalinger, for anbringelse af eventuelle beholdninger samt for eventuel sikkerhedsstillelse for betroede midler.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Årsregnskabet gennemgås af de valgte revisorer samt den af branchebestyrelsen valgte statsautoriserede revisor.
Brancheafdelingens reviderede regnskaber indsendes umiddelbart efter afslutningen til HK Danmark. Efter hvert regnskabsårs
afslutning offentliggøres regnskabet i nyhedsbreve.
Regnskaberne med eventuelle revisorbemærkninger forelægges på delegeretmødet.
Almindelige bestemmelser
Forandring af denne lov kan kun ske, når mindst 2/3 af de delegerede på et delegeretmøde, eller når mindst 2/3 af de ved en
landsafstemning afgivne gyldige stemmer, er for forandringen, eller når branchebestyrelsen træffer beslutningen med 2/3 af
branchebestyrelsen stemmer.
Ændringer i denne lov indstilles efterfølgende til godkendelse af HK/STATs bestyrelse hhv. HK Danmarks hovedbestyrelse.
Nedlæggelse af brancheafdelingen
Til vedtagelse af ændringer i, tilføjelser til eller ophævelse af bestående lov, kræves 2/3 af de afgivne stemmer, herunder også tilkendegivelse af "stemmer ikke".
Brancheafdelingen kan kun nedlægges med branchebestyrelsens godkendelse, og såfremt forslag herom er vedtaget på et delegeretmøde eller ved afstemning blandt alle medlemmer (Landsafstemning) jf. § 13. Afstemning skal i begge tilfælde ske
skriftligt.
l tilfælde af nedlæggelse tilfalder brancheafdelingens formue HK Danmark, og den kan aldrig blive genstand for deling mellem
medlemmerne.
HK Trafik & Jernbane er omfattet af Fremtidsaftale af 22.12.2009 med HK og HK/Stat der vedlægges som bilag til lovene.
Lovens ikrafttrædelse
På delegeretmødet 24. november 2012 blev disse love revideret og godkendt.
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