Dagsordenspunkt 4.4

4.4. Opkrævning af lokalforeningskontingent - fra
Sjællands- og hovedstadsregionen for EUD/AMU og det
merkantile område
___________________________________________________________________
Indstilling vedrørende opkrævning af lokalforeningskontingent
Sjællands- og Hovedstadsregionen for EUD/AMU og det merkantile område indstiller til
Uddannelsesforbundets Kongres, 2020:



At Uddannelsesforbundet tilbyder, at opkræve lokalforeningskontingent for alle
forbundets lokalforeninger på samme måde som forbundet centralt allerede nu
opkræver sektionskontingenter. Det ligger i forslaget, at ordningen skal være juridisk
holdbar, transparent for medlemmerne og så enkel at administrere som muligt.

Baggrund:
Flere skoler vil ikke længere lave løntræk for lokalforeningerne, på baggrund af GDPR.
Og da Uddannelsesforbundet nu er vores GPDR-ansvarlige, virker det naturligt, at forbundet
overtager indbetalingerne, i forbindelse med de almindelige kontingentindbetalinger.
Mange lokalforeninger har, på nuværende tidspunkt, et stort administrativt arbejde og dette vil
ikke blive mindre i ovenstående fremtid. Foreningerne skal finde løsninger på hvordan pengene
skal inddrives og administrationen af dette skal klares løbende.
Vore kollegaer skal være medlem af både forbund og lokalforening, ifølge
Uddannelsesforbundets vedtægter.
I den forbindelse ligger der i forvejen et administrativt stykke arbejde mellem
lokalforeningerne og Uddannelsesforbundet, hvor der skal kontrolleres om medlemslisterne
stemmer overens. Flere foreninger oplever stort tidsforbrug med gentagende opsøgende
arbejde, i forbindelse med indmeldelse i lokalforeningerne, og megen korrespondance med
både kollega og Uddannelsesforbundet omkring eventuel konsekvens af manglende
medlemskab.
Dette arbejde er foreningsarbejde og kan derfor ikke skrives som TR-timer.
I forvejen opkræver Uddannelsesforbundet sektionskontingent for sektionerne, så en løsning
for alle foreninger, bør være mulig, hvis man sikrer, at der etableres ensartethed på en række
punkter.
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Denne ensartethed opnås ved at:
-

ordningen skal omfatte samtlige foreninger, så alle får opkrævet
lokalforeningskontingentet af forbundet
foreningerne skal betale kostprisen for det arbejde, der følger i forbundet. Dette skal
der findes en praktisk løsning for, men det bliver i første omgang via en modregning i
det overførte kontingent
kontingentet skal alene kunne reguleres pr. følgende 1. januar
lokalforeningskontingentet skal fremgå af forbundets hjemmesiden
forbundet vil skulle have sikkerhed for, at alle indkaldelsesfrister og vedtægter er
overholdt, og der iværksættes derfor en procedure for at minde foreningerne om
formalia i fm indkaldelse, rettidig indsendelse mv forud for generalforsamlingerne.
For at mindske kompleksiteten vil det være nødvendigt, at foreningerne fastsætter
deres kontingent til en af flg. 5 satser (der reguleres som forbundets øvrige
kontingenter) 20-40-60-80 og 100 kr. pr. måned
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