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Nuværende vedtægt Ændringsforslag 

§ 2. Formål 

 

Kredsens formål er at varetage medlemmernes 

pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interes-

ser og styrke sammenholdet mellem medlem-

merne. 

Kredsens formål er at varetage medlemmernes 

pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interes-

ser og styrke sammenholdet mellem medlem-

merne, og at virke for udviklingen af folkesko-

len samt de øvrige områder, medlemmerne be-

skæftiges ved. 

Dette mål søges nået blandt andet ved udøvelse 

af kredsens aftaleret, afholdelse af møder, kur-

ser og konferencer af faglig og pædagogisk ka-

rakter, udgivelse af kredsinfo, samt samarbejde 

med andre organisationer. 
 

§ 3. Indmeldelse 

Stk. 2 

Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside 

(www.dlf.org), gennem tillidsrepræsentanten 

eller direkte til kredsen eller foreningens kon-

tor. Enhver indmeldelse modtages under forbe-

hold af hovedstyrelsens godkendelse. 

 

Stk. 3 

Udmeldelse sker skriftligt pr. brev eller mail til 

kredskontoret eller foreningens kontor med 

mindst 1 måneds varsel til en 1. januar, en 1. 

april, en 1. juli eller en 1. oktober. 

 

§ 3. Indmeldelse 

Stk. 2 

Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside 

(www.dlf.org). Enhver indmeldelse modtages 

under forbehold af hovedstyrelsens godken-

delse. 

 

Stk. 3 

Udmeldelse sker skriftligt pr. brev eller mail til 

dlf@dlf.org med mindst 1 måneds varsel til en 

1. januar, en 1. april, en 1. juli eller en 1. okto-

ber. 

 

§ 9. Kredsstyrelsen 

Kredsstyrelsen består af 5 medlemmer 

1. Formanden 

2. Øvrige kongresdelegerede 

3. Næstformand 

4. Øvrige kredsstyrelsesmedlemmer 

Alle tiltræder styrelsen med stemmeret. 

 

Stk. 2 

Generalforsamlingen vælger i lige år formand, 

næstformand og øvrige styrelsesmedlemmer 

samt deres suppleanter. Endvidere vælges 2 re-

visorer samt revisorsuppleant. Formanden er 

altid kongresdelegeret, evt. øvrige delegerede 

vælges blandt de valgte kredsstyrelsesmedlem-

mer. 

§ 9. Kredsstyrelsen 

Kredsen ledes af en kredsstyrelsen bestående af 

5 medlemmer 

 

Stk. 2 

Generalforsamlingen vælger i lige år formand 

og øvrige styrelsesmedlemmer samt deres sup-

pleanter. Endvidere vælges 2 revisorer samt re-

visorsuppleant. Formanden er altid kongresde-

legeret, evt. øvrige delegerede vælges blandt de 

valgte kredsstyrelsesmedlemmer. 

Valgene gælder fra 1. april i lige år og 2 år 

frem. 
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Valgene gælder fra 1. april i lige år og 2 år 

frem. 

 

Stk. 3  

Alle valg foretages efter de af hovedstyrelsens 

fastsatte regler, som udsendes af hovedstyrel-

sen forud for valget. 

 

Stk. 4 

Kredsens ydelser til styrelsesmedlemmerne, 

herunder principper for medlemmernes frikøb, 

fastsættes af generalforsamlingen. 

 

Stk. 5 

Ved nyvalg frikøbes de afgående styrelsesmed-

lemmer skoleåret ud. 

 

Stk. 6 

Nyvalgte styrelsesmedlemmer søges frikøbt el-

ler honoreres fra tiltrædelsesdatoen og skole-

året ud med det til hvervet hørende timetal. 

  

 

Stk. 3  

Alle valg foretages efter de af hovedstyrelsens 

fastsatte regler, som udsendes af hovedstyrel-

sen forud for valget. 

 

Stk. 4 NY 

Styrelsen konstituerer sig selv med næstfor-

mand og kasserer. Formand og kasserer kan 

ikke være samme person. 

 

Stk. 5 

Kredsens ydelser til styrelsesmedlemmerne, 

herunder principper for medlemmernes frikøb, 

fastsættes af generalforsamlingen. 

 

Stk. 6 

Ved nyvalg frikøbes de afgående styrelsesmed-

lemmer skoleåret ud. 

 

Stk. 7 

Nyvalgte styrelsesmedlemmer søges frikøbt el-

ler honoreres fra tiltrædelsesdatoen og skole-

året ud med det til hvervet hørende timetal. 

  

 

 

§ 10. Kandidatopstilling 

Ny paragraf 

§ 10. Kandidatopstilling  

Samtidig med indkaldelse af generalforsamlin-

gen indkalder kredsstyrelsen kandidatforslag 

ved opslag på skolerne. 

 

Stk. 2 

Et kandidatforslag er gyldigt, når det er bilagt 

en erklæring fra den pågældende kandidat om, 

at vedkommende er villig til at modtage valg. 

 

Stk. 3 

Navnene på forud modtagne gyldige kandidat-

forslag udsendes sammen med endelig dagsor-

den. 

 

Stk. 4 

Endvidere kan der opstilles kandidater på selve 

generalforsamlingen, som erklærer sig villig til 

at modtage valg, eller når der foreligger un-

derskrevne erklæring herom fra de pågæl-

dende. 
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§ 11. Supplering af kredsstyrelsen 

Ny paragraf 

§ 11. Supplering af kredsstyrelsen 

Hvis generalforsamlingsvalgte kredsstyrelses-

medlemmer afgår i utide, indtræder supplean-

terne for resten af valgperioden i den række-

følge, de er valgt. 

§ 12. Kredsstyrelsens arbejde 

Kredsstyrelsen konstituerer sig selv med kasse-

rer og sekretær valgt blandt styrelsens medlem-

mer. 

Formand og kasserer kan ikke være samme 

person. 

Styrelsen er beslutningsdygtig, hvis 1 mere end 

halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer 

giver fremmøde. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens stemme udslagsgivende. 

Kredsformanden er fællestillidsrepræsentant og 

i tilfælde af at der er flere fællestillidsrepræsen-

tanter udpeges disse af kredsstyrelsen. 

 

Styrelsen nedsætter om fornødent faste udvalg, 

vælger repræsentanter til udvalg m.m., hvor 

kredsen er repræsenteret.  

Kredsstyrelsen holder møde så ofte formanden 

finder det fornødent, eller når mindst 2 kreds-

styrelsesmedlemmer kræver det og indsender 

forslag til dagsorden. 

 

 

§ 12. Kredsstyrelsens arbejde 

Styrelsen er beslutningsdygtig, hvis 1 mere end 

halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer 

giver fremmøde. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens stemme udslagsgivende. 

Kredsformanden er fællestillidsrepræsentant og 

i tilfælde af at der er flere fællestillidsrepræsen-

tanter udpeges disse af kredsstyrelsen. 

 

Styrelsen nedsætter om fornødent faste udvalg, 

vælger repræsentanter til udvalg m.m., hvor 

kredsen er repræsenteret.  

Kredsstyrelsen holder møde så ofte formanden 

finder det fornødent, eller når mindst 2 kreds-

styrelsesmedlemmer kræver det og indsender 

forslag til dagsorden. 

 

 


