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Vedtaget på: 

• Danske produktionshøjskolers Lærerforenings (DPLs) ekstraordinære 
generalforsamling den 13. september 2007 

• Dansk Teknisk Lærerforbunds (DTLs) ekstraordinære generalforsamling den 22. 
september 2007 

• Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsunderviseres (LVUs) kongres den 7. og 8. 
september 2007 

 
med senere ændringer på Uddannelsesforbundets: 

• kongres d. 21. og 22. november 2008 
• kongres d. 14. og 15. november 2014 
• kongres d. 17. og 18. november 2017 

 
 

BILAG TIL VEDTÆGTERNES PUNKT 12.7 
 

1. VALG AF DELEGEREDE – GENERELLE REGLER 

1.1 Ved beregning af antal delegerede efter nedenstående regler anvendes med- 
lemstallet pr. 1. maj i kongresåret. Ved ekstraordinære kongresser, der af- 
holdes i et første halvår, anvendes medlemstallet pr. 1. maj det foregående 
kalenderår. 

1.2 De kongresdelegerede skal være anmeldt til forbundets sekretariat senest 6 
uger før kongressens afholdelse. Ved ekstraordinære kongresser anmeldes 
de kongresdelegerede senest 2 uger før den ekstraordinære kongres. 

1.3 Er en forening eller sektion ikke i stand til at stille delegerede, kan forenin- 
gen eller sektionen ved anmeldelse til sekretariatet skriftligt overdrage de 
delegerede til en anden sektion eller forening. 

2. VALG AF DELEGEREDE FRA LÆRERGRUPPENS FORENINGER 

2.1 Lærergruppens foreninger har tilsammen det antal delegerede, der svarer til 
foreningernes samlede antal almindelige medlemmer gange med 0,03 (af- 
rundet til et helt tal efter almindelige afrundingsregler). 
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2.2 De delegerede fordeles mellem foreningerne forholdsmæssigt efter deres 
størrelse, dog således at hver forening har mindst én delegeret. 

 
Fordelingen af delegerede foregår på følgende måde: 

1.  Alle foreninger tildeles forlods en delegeret. 
2.  Det resterende antal delegerede fordeles mellem foreningerne efter 

den d’Hondtske metode. 
3.  Ved forlængelse af den d’Hondtske metode tildeles foreningerne sup- 

pleanter, der benyttes, hvis en forening ikke benytter sine anmeldte 
delegerede (se dog 1.3) 

4.  I tilfælde af lighed mellem to foreninger om de sidste delegerede fo- 
retages lodtrækning. Lodtrækningen foretages af sekretariatet. 

2.3 Valget af foreningernes kongresdelegerede sker forud for hver enkelt (ordi- 
nære eller ekstraordinære) kongres. 

2.4 Valget skal ske på en (ordinær eller ekstraordinær) generalforsamling i for- 
eningen eller et til formålet indkaldt medlemsmøde, der har valg af kongres- 
delegerede og behandling af forbundskongressen på dagsordenen. 

2.5 Generalforsamlingen/valgmødet skal afholdes senest 7 uger før forbundets 
kongres, inden fristen for indsendelse af forslag til behandling på kongressen 
er udløbet. Ved ekstraordinære kongresser skal generalforsamlin- 
gen/valgmødet være afholdt senest 2 uger før den ekstraordinære kongres. 

2.6 Tid og sted for lokale valgmøder skal indkaldes på samme måde som for- 
eningens generalforsamling og skal fremgå af forbundets hjemmeside. 

2.7 I foreninger, hvor der skal vælges 1 kongresdelegeret, anses formanden 
som delegeret og næstformanden som 1. suppleant, medmindre vedkom- 
mende af personlige årsager er forhindret i at deltage i kongressen. 

2.8 I foreninger, hvor der skal vælges mindst 2 kongresdelegerede, anses for- 
manden og næstformanden som delegerede, medmindre de af personlige 
årsager er forhindret i at deltage i kongressen. 

2.9 I foreninger, hvor der skal foretages valg af delegerede, enten fordi formand 
og/eller næstformand har forfald, eller hvor der skal vælges mere end to 
delegerede, jf. ovenfor, stemmes på mindst mere end halvdelen af og højst 
det antal, der skal vælges. 

2.10 Suppleanter for de delegerede skal vælges i en selvstændig valgrunde og i 
prioriteret orden. 

3. VALG AF DELEGEREDE FRA LÆRERGRUPPENS SEKTIONER 

3.1 Lærergruppens sektioner har tilsammen det antal delegerede, der svarer til 
sektionernes samlede antal almindelige medlemmer gange med 0,03 (afrun- 
det til et helt tal efter almindelige afrundingsregler). 
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3.2 De delegerede fordeles mellem sektionerne på følgende måde: 
1.  Fordelingen sker efter den d’Hondtske metode. 
2.  Ved forlængelse af den d’Hondtske metode tildeles sektionerne sup- 

pleanter, der benyttes, hvis en sektion ikke benytter sine anmeldte 
delegerede (se dog 1.3) 

3.  I tilfælde af lighed mellem to sektioner om de sidste delegerede fore- 
tages lodtrækning. Lodtrækningen foretages af sekretariatet. 

3.3 Lærersektionernes valg af kongresdelegerede til den ordinære forbundskon- 
gres sker på den ordinære sektionsgeneralforsamling. 

3.4 Ved ekstraordinær forbundskongres sker lærersektionernes valg af kongres- 
delegerede på ekstraordinært indkaldte sektionsgeneralforsamlinger senest 
2 uger før den ekstraordinære kongres. 

3.5 Der vælges suppleanter i prioriteret orden. 

3.6 Tid og sted for sektionsgeneralforsamlingerne skal fremgå af forbundets 
hjemmeside. 

 


