HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENINGS SENIORFORENING

HLS
VEDTÆGTER
§1. Foreningens navn er Handelsskolernes Lærerforenings Seniorforening (HLS).
§2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i økonomiske og
sociale spørgsmål vedrørende seniortilværelsen.
§3. Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.
§4. Som medlem kan optages lærere, som er medlemmer af Uddannelsesforbundet,
og som er gået på pension eller efterløn.
§5. Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes én gang
årligt i april kvartal. Indkaldelse indeholdende dagsorden sker med mindst 6
ugers varsel pr. post og/eller mail til det enkelte medlem.
Stk. 2. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Behandling af indkomne forslag
5. Godkendelse af det reviderede regnskab
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt
Stk. 3. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindelig
stemmeflerhed. Dirigenten bestemmer afstemningsformen.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling bliver at afholde efter motiveret
begæring af mindst 10 % af medlemmerne eller af et flertal af bestyrelsens
medlemmer.
§6. Bestyrelsen består af 4 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen
konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode. På hver
generalforsamling er to medlemmer på valg. Der vælges endvidere en 1.
suppleant og en 2. suppleant indtil næste generalforsamling. Er der opstillet flere
kandidater til bestyrelsen, end der skal vælges, er de ikke-valgte suppleanter i
den rækkefølge, stemmetallene angiver.
Stk. 3. Formanden leder foreningens virksomhed og indkalder til
bestyrelsesmøde efter behov, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt
begærer dette. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§7. Regnskabsåret følger kalenderåret. Revisor reviderer regnskabet og foretager
eventuelt kasseeftersyn, når revisor ønsker det.
Stk. 2. Foreningen tegnes i forhold til tredjemand af formanden eller kassereren
hver for sig.
Stk. 3. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de foreningen
påhvilende økonomiske forpligtelser.
§8. Ændring af vedtægterne kan kun ske, når 2/3 af de på en generalforsamling
fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Forslag til vedtægtsændringer skal
inden den generalforsamling, hvor de skal behandles, udsendes til medlemmerne.
Stk. 2. Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter den i stk. 1 foreskrevne
procedure, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning. Forslag til
opløsning skal inden den generalforsamling, hvor de skal behandles, udsendes til
medlemmerne og skal indeholde bestemmelse om, hvad der skal ske med foreningens eventuelle formue. Denne skal anvendes i overensstemmelse med § 2.

Ændret på den ekstraordinære generalforsamling i København
den 8. august 2018

