November 2014
Vedtægter for Uddannelsesforbundet – Sektionen for vejledere og konsulenter på det
offentlige beskæftigelsesområde
Vedtaget på generalforsamlingen d. 1. oktober 2008, med senere ændringer på
generalforsamlingen d. 9. september 2011, hovedbestyrelsesmødet d. 20. maj 2014 (inkl.
konsekvensrettelse efter kongressen d. 14-15. november 2014) og den ekstraordinære
sektionsgeneralforsamling d. 13. november 2014.
1

Navn

1.1

Sektionens navn er ”Uddannelsesforbundet – Sektionen for vejledere og
konsulenter på det offentlige beskæftigelsesområde”

1.2

Sektionens adresse er Uddannelsesforbundets sekretariat.

2

Formål og virke

2.1

Sektionen er en partipolitisk neutral sektion i Uddannelsesforbundet og har til
formål at sikre medlemmerne gode løn- og arbejdsvilkår og at varetage deres
økonomiske, tjenstlige og vejledningsfaglige interesser.

2.2

Sektionen kan indgå i et regionalt samarbejde med andre foreninger og sektioner
i forbundet. Regionerne skal være indbyrdes afgrænset efter den offentlige
regionsinddeling.

3

Medlemskab og betingelser

3.1

Reglerne om medlemskab, indmeldelse, udmeldelse, eksklusion og genoptagelse,
kontingent samt medlemmernes rettigheder og pligter følger reglerne i forbundets
vedtægter.

4

Generalforsamlingen

4.1

Generalforsamlingen er sektionens højeste myndighed. Den består af sektionens
almindelige medlemmer.

4.2

Der afholdes generalforsamling hvert tredje år i tredje kvartal – i samme år som
forbundets kongres og senest 7 uger før denne.

4.3

Indkaldelse, indeholdende tid, sted og dagsorden, skal ske med mindst 2
måneders varsel.

4.4

Indkaldelsen offentliggøres i forbundets medlemsblad og på forbundets
hjemmeside.

4.5

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Vedtagelse af forretningsorden
Sektionsbestyrelsens beretning
Regnskab
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5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af sektionskontingent
7. Valg af sektionsformand
8. Valg af næstformand
9. Valg af kasserer
10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af suppleanter til bestyrelsen
12. Valg af medlemmer og suppleanter til forbundets repræsentantskab
13. Valg af delegerede og suppleanter til forbundets kongres
14. Valg af to kritiske revisorer og to revisorsuppleanter
15. Eventuelt
4.6

Forslag fra sektionens almindelige medlemmer som ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal indsendes til forbundets sekretariat senest 1 måned før
generalforsamlingens afholdelse.

4.7

Sektionsbestyrelsens beretning samt de forslag, der skal behandles under
dagsordenens enkelte punkter, skal offentliggøres på forbundets hjemmeside
senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

4.8

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når dirigenten har konstateret, at
indkaldelsen og dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne.

4.9

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af
vedtægterne. Medlemmerne har én stemme hver. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.

4.10

Forbundets sekretariat udarbejder referat af generalforsamlingen. Referatet
underskrives af dirigenten og offentliggøres på forbundets hjemmeside senest 1
måned efter generalforsamlingens afholdelse.

4.11

Generalforsamlingen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden, herunder regler
om stemmeudvalg.

4.12

For dækning af udgifter i forbindelse med generalforsamlingen gælder de af
hovedbestyrelsen fastsatte regler.

4.13.

Ved valg af sektionens repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter følges de
samme valgregler som for sektionsbestyrelsen.

5

Ekstraordinær generalforsamling

5.1

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af sektionsbestyrelsen eller
begæres indkaldt af 1/10 af sektionens almindelige medlemmer med skriftligt
motiveret dagsorden.

5.2

Sektionsbestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling snarest muligt
efter, at begæringen er modtaget. Indkaldelsen og den skriftligt motiverede
dagsorden skal offentliggøres på forbundets hjemmeside senest 2 uger før
generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen skal være afholdt senest 2
måneder efter, at den er begæret indkaldt. Der ses herved bort fra juli måned.

5.3

I øvrigt følges reglerne for den ordinære generalforsamling.
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6

Sektionsbestyrelsen

6.1

Mellem generalforsamlingerne er sektionsbestyrelsen sektionens højeste
myndighed.

6.2

Sektionsbestyrelsen vælges for en 3-årig generalforsamlingsperiode og består af
sektionsformand, næstformand, kasserer og 3 øvrige medlemmer.

6.3

Ved valg af ”øvrige bestyrelsesmedlemmer”, jf. punkt 10 på generalforsamlingens
dagsorden, har hvert medlem lige så mange stemmer som det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. Det nærmeste antal stemmer over halvdelen skal
afgives på forskellige kandidater.

6.4

Til bestyrelsen vælges et antal suppleanter. Antallet skal mindst udgøre halvdelen
af de valgte bestyrelsesmedlemmer. Den suppleant, der opnår det højeste
stemmetal, er første suppleant, og så fremdeles.

6.5

Ved valg af suppleanter, jf. punkt 11 på generalforsamlingens dagsorden, har
hvert medlem lige så mange stemmer som det antal suppleanter, der skal
vælges. Det nærmeste antal stemmer over halvdelen skal afgives på forskellige
kandidater.

6.6

Fratræder sektionsformanden, fungerer næstformanden i alle formandens
funktioner indtil næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen suppleres med et
nyt medlem og konstituerer sig med en ny næstformand.

6.7

Fratræder næstformanden eller kassereren, suppleres bestyrelsen med et nyt
medlem, og bestyrelsen konstituerer en ny næstformand eller kasserer indtil
næste ordinære generalforsamling.

6.8

Fratræder både sektionsformand og næstformand, konstituerer bestyrelsen sig
med formand og næstformand og indkalder snarest muligt til ekstraordinær
generalforsamling om valg af ny formand og næstformand for perioden indtil
næste ordinære generalforsamling.

6.9

Sektionen skal til enhver tid holde forbundet orienteret om, hvem der er valgt til
sektionens bestyrelse og som sektionens repræsentantskabsmedlemmer og
kongresdelegerede.

7

Sektionens forberedelse til forbundets kongres

7.1

Valg af sektionens kongresdelegerede fremgår af og følger reglerne i forbundets
vedtægter. Valget foregår på sektionens ordinære generalforsamling senest 7
uger før kongressens afholdelse. Ved ekstraordinære kongresser sker valget på
en ekstraordinær sektionsgeneralforsamling senest 2 uger før den ekstraordinære
kongres. Sektionen skal straks meddele forbundet, hvem der er valgt.

8

Kontingent og regnskab

8.1

Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingentet til sektionen. Forbundet
skal orienteres om det fastsatte kontingent.

8.2

Sektionens regnskabsår er kalenderåret.
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8.3

Bestyrelsen har ansvaret for, at sektionens regnskab føres i overensstemmelse
med god regnskabsskik, og fastsætter regler om udbetalinger og midlernes
anbringelse.

8.4

Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges på generalforsamlingen.

8.5

Revisorerne kan til enhver tid foretage kasseeftersyn. Meddelelser om sådanne
eftersyn skal tilføres revisionsprotokollen.

9

Vedtægter

9.1

Sektionens vedtægter skal være i overensstemmelse med forbundets vedtægter.

9.2

Beslutning om vedtægtsændring tages af sektionens generalforsamling med 3/5
flertal af de afgivne, gyldige stemmer.

10

Ikrafttræden

10.1

Denne vedtægt træder i kraft d. 1. januar 2009

Således vedtaget på generalforsamlingen i Vingsted d. 1. oktober 2008

Dirigent:____________________

Referent:____________________
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