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Foreningens navn, hjemsted, 

formål og virksomhed 

 
 

§ 1. 
 
Foreningens navn er Danmarks Lærerforening. 
Dens hjemsted er Københavns Kommune. 
 
Stk. 2. Danmarks Lærerforening er en partipoli-
tisk uafhængig organisation. Foreningens for-
mål er at varetage medlemmernes pædagogi-
ske, faglige, økonomiske, og tjenstlige interes-
ser, at styrke sammenholdet og at virke for 
udvikling af folkeskolen og de øvrige områder, 
medlemmerne beskæftiges ved. 
 

§ 2. 
 
Dette formål søges bl. a. nået ved: 
 
1. Medlemskab af Lærernes Centralorganisa-

tion. 
2. Udøvelse af foreningens forhandlingsret. 
3. Økonomisk støtte til medlemmer og orga-

nisationer i konflikt, jf. § 9. 
4. Deltagelse i fagligt og pædagogisk plan-

lægningsarbejde på centralt og lokalt plan. 
5. Sikring af udgivelse af medlemsblad(e) og 

tilhørende hjemmeside(r). 
6. Rådgivning og vejledning samt ydelse af 

juridisk støtte til medlemmer, som i deres 
egenskab af ansatte inden for foreningens 
aftale- og overenskomstområder måtte 
ønske foreningens bistand, og som hoved-
styrelsen mener at kunne støtte. 

7. Økonomisk hjælp til medlemmer og med-
lemmers efterladte, der måtte have behov 
derfor. 

8. Afholdelse af møder og konferencer af 
pædagogisk, faglig og organisatorisk ka-
rakter. 

9. Samarbejde med andre lønmodtager- 
samt faglige og pædagogiske organisatio-
ner i ind- og udland. 

10. Økonomisk støtte til andre lærer-, tjene-
stemands- og lønmodtagerorganisationer i 
ind- og udland. 

11. Samarbejde med organisationer i ind- og 
udland med kulturelle og andre almene 
formål. 

12. Økonomisk støtte til organisationer i 
ind- og udland med kulturelle og andre al-
mene formål. 

13. Stillingtagen til samfundsmæssige emner. 
 
 

 
Medlemmer 

 
§ 3. 

 
Foreningen omfatter almindelige og særlige 
medlemmer. 
 
Stk. 2. Ret til almindeligt medlemskab har en-
hver, 
a) som er ansat inden for Danmarks Lærer-

forenings aftale- og overenskomstområde i 
staten, regionerne, kommunerne, selv-
ejende eller private institutio-
ner/virksomheder, 

b) som er ansat ved de danske skoler i Syd-
slesvig, 

c) som er ansat som underviser ved det of-
fentlige skolevæsen i Grønland, 

d) som er læreruddannet eller har eksamen 
som ernærings- og husholdningsøkonom, 
professionsbachelor i ernæring og sund-
hed (PB-er) eller tilsvarende uddannelse 
fra et andet land og søger stilling eller som 
har været ansat og var almindeligt medlem 
ved fratrædelse fra stilling inden for Dan-
marks Lærerforenings aftale- og overens-
komstområde, 

e) som er beskæftiget med undervisnings-, 
rådgivnings- eller ledelsesarbejde efter 
overenskomst med Danmarks Lærerfor-
ening, 

f) som er omfattet af en aftale, indgået med 
en anden organisation om dobbeltmed-
lemskab af denne og Danmarks Lærerfor-
ening, 

g) som er optaget som lærerstuderende på et 
læreruddannelsessted under professions-
højskolerne eller er studerende (PB-er) i 
ernæring og sundhed, 

h) som er fratrådt stilling med ventepenge, 
rådighedsløn, pension eller efterløn og, 
som var almindeligt medlem ved fratræ-
delsen. 

i) som er pædagogisk medarbejder ansat på 
husholdnings- og håndarbejdsskolerne. 
Endvidere kan der optages personer, der 
er beskæftiget inden for ernærings-, sund-
heds- og husholdningsøkonom (PB) rele-
vante arbejdsområder, og personer der i 
henhold til de af foreningen indgåede 
grænseaftaler er henført til foreningen. 

 
Stk. 3. Personer, der i henhold til aftale henhø-
rer under anden organisation, kan dog ikke 
optages som eller forblive som almindelige 
medlemmer som anført i stk. 2, pkt. a-i. 
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Stk. 4. Hovedstyrelsen kan endvidere træffe 
bestemmelse om, at personer, der ikke opfyl-
der de under stk. 2, pkt. a-i anførte betingelser, 
optages som almindelige medlemmer. 
 
Stk. 5. Som særlige medlemmer kan optages: 
 
a) lærere ansat ved det offentlige skolevæ-

sen på Færøerne, 
b) personer, som øver eller har øvet virksom-

hed, som angivet i stk. 2, og som ikke har 
ret til at være almindelige medlemmer. 

 
Stk. 6. Personer, der i henhold til aftale henhø-
rer under anden organisation som almindelige 
medlemmer, kan dog kun optages som særlige 
medlemmer i henhold til stk. 5, under forud-
sætning af almindeligt medlemskab af den for 
den pågældende stilling forhandlingsberettige-
de organisation. 
 
Hovedstyrelsen kan træffe bestemmelse om, 
at andre, som på en eller anden måde har 
tilknytning til foreningens organisationsområde, 
kan optages som særlige medlemmer, samt 
om optagelse i henhold til stk. 5, pkt. b. 
 

Indmeldelse 

 
§ 4. 

 
Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside, 
gennem tillidsrepræsentanten eller ved hen-
vendelse til kredsen eller foreningens kontor. 
For dobbeltorganiserede gælder dog det mel-
lem aftaleparterne aftalte. Enhver indmeldelse 
modtages under forbehold af hovedstyrelsens 
godkendelse. Såfremt hovedstyrelsen ikke kan 
godkende en indmeldelse, skal den pågæl-
dende og vedkommendes kreds have medde-
lelse herom. 
 
Stk. 2. Nyindmeldte medlemmer betaler kon-
tingent fra den første i den følgende måned 
efter indmeldelsen, idet medlemskabet dog 
indtræder fra indmeldelsesdatoen, jf. dog stk. 1 
og 4. 
 
Stk. 3. Indmelder lærerstuderende sig senere 
end 9 måneder efter optagelsen på lærerud-
dannelsen, indtræder muligheden for at opnå 
juridisk og økonomisk bistand fra foreningen 
normalt først efter 1 års ubrudt medlemskab. 
For nydimitterede lærere, der ikke har indmeldt 
sig jf. ovenstående, indtræder muligheden for 
at opnå juridisk og økonomisk bistand fra for-
eningen normalt først efter 1 års ubrudt med-
lemskab. 

For øvrige medlemsberettigede jf. § 3, stk. 2, 
pkt. a-f og h-i gælder, at såfremt indmeldelse 
som almindeligt medlem finder sted senere 
end 3 måneder efter, at vedkommende har 
opnået ret til almindeligt medlemskab, jf. § 3, 
indtræder muligheden for at opnå juridisk og 
økonomisk bistand fra foreningen normalt først 
efter 1 års ubrudt medlemskab. 
 
Ved juridisk og økonomisk bistand forstås bi-
stand i forbindelse med domstolsprøvelse og 
udbetaling af konfliktstøtte under en lovlig kon-
flikt. 
 
Stk. 4. Ved genindmeldelse som almindeligt 
medlem indtræder den i stk. 3 nævnte mulig-
hed normalt først efter ét års ubrudt medlem-
skab, såfremt vedkommende forud for gen-
indmeldelsen havde ret til almindeligt medlem-
skab. Almindelige medlemmer, hvis medlem-
skab har været ophørt på grund af kontingent-
restance, omfattes af ovenstående. Ved gen-
indmeldelse skal eventuelle kontingentrestan-
cer, påløbne renter og gebyrer betales, eller 
der skal være truffet bindende aftale om afvik-
ling af beløbet, inden medlemskab på ny træ-
der i kraft. 
 

Udmeldelse 

 
§ 5. 

 
Udmeldelse sker skriftligt til kredskassereren 
eller foreningens kontor med mindst 1 måneds 
varsel til en 1. januar, en 1. april, en 1. juli eller 
en 1. oktober, jf. dog nedenfor samt § 5, stk. 2 
og 5. 
 
Udmeldelse af foreningen kan ikke finde sted, 
når der i en kompetent forsamling er vedtaget 
varsel om lovlig konflikt for en del af eller for 
alle foreningens medlemmer og indtil konflikten 
er ophævet ved beslutning, eller den er afvik-
let. 
 
For dobbeltorganiserede gælder dog det mel-
lem aftaleparterne aftalte. 
 
Stk. 2. Medlemmer, der trods påkrav ikke har 
betalt kontingenter, påløbne renter og gebyrer 
senest 1 måned efter påkravets afsendelse, 
slettes som medlem af foreningen efter en 
sletteprocedure, som fastsættes af hovedsty-
relsen. Sådanne medlemmer kan kun genop-
tages, efter at kontingentrestancerne mv. er 
betalt, eller der er truffet bindende aftale om 
beløbets afvikling, og i øvrigt forholder man sig 
ved genoptagelse som angivet i § 4. 
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Stk. 3. Finder hovedstyrelsen, at et medlem 
har udvist en optræden, som kan være til ska-
de for foreningens formål og anseelse, kan den 
ekskludere vedkommende af foreningen, lige-
ledes kan den på samme grundlag nægte op-
tagelse. En sådan eksklusion eller nægtelse af 
optagelse skal på vedkommendes forlangende 
forelægges den herefter først afholdte kongres, 
som træffer den endelige afgørelse i sagen. 
 
Stk. 4. Ved kongressens behandling af en 
sådan sag har vedkommende tillige med et af 
ham udpeget medlem ret til at overvære og 
tage del i forhandlingerne. 
 
Stk. 5. Medlemmernes pligt til at betale kontin-
gentrestancer, påløbne renter og gebyrer samt 
ekstraordinært udskrevne kontingenter ophører 
ikke ved udmeldelse, sletning eller eksklusion 
som medlem af foreningen. 
 
Hovedstyrelsen bemyndiges til i konkrete for-
hold at dispensere fra ovenstående bestem-
melse. 
 

Valgbarhed og stemmeret 

 
§ 6. 

 
Stk. 1. Almindelige medlemmer, der er regi-
streret i foreningens centrale medlemssystem, 
er valgbare og har stemmeret ved alle valg og 
afstemninger efter de nærmere regler i ved-
tægterne, jf. dog § 17, stk. 1. 
 
Stk. 2. Såfremt en kreds ønsker at fastsætte 
regler i sine vedtægter for kønskvotering i for-
bindelse med opstilling til valg af kredsstyrelse 
og kongres, anvendes de af hovedstyrelsen 
fastsatte retningslinjer herfor. 
 
Stk. 3. Ved valg i fraktioner er valgbarhed og 
stemmeret betinget af optagelse i foreningens 
centrale medlemssystem under pågældende 
fraktion. 
 

Særlige medlemmer 

 
§ 7. 

 
Særlige medlemmer er ikke valgbare og har 
ikke stemmeret. 
 
Stk. 2. Særlige medlemmer har ret til uden 
udgift at få tilsendt medlemsblade. Hovedsty-
relsen kan træffe bestemmelse om, hvilke af 
de medlemsrettigheder, der er gældende for 
almindelige medlemmer, der tilsvarende kan 
gælde for særlige medlemmer. Dette kan dog 

kun i ganske særlige tilfælde omfatte støtte fra 
særlig fond og juridisk bistand. 
 

Kontingent 

 
§ 8. 

 
Medlemmerne betaler et årligt kontingent til 
foreningens kasse. Det enkelte medlem hæfter 
over for foreningens forpligtelser alene med sit 
indbetalte og sit forfaldne kontingent. Med-
lemmer, som er fyldt 75 år, er kontingentfri. 
 
Stk. 2. På den ordinære kongres i ulige årstal 
fastsættes det årlige kontingent for det næst-
følgende regnskabsår (lige årstal) samt kontin-
gentrammen for det derefter følgende regn-
skabsår efter hovedstyrelsens indstilling. Ho-
vedstyrelsens indstilling, ledsaget af et forelø-
bigt budget for det næstfølgende regnskabsår 
(lige årstal) samt et budgetoverslag for det 
derefter følgende regnskabsår, udsendes 
sammen med dagsorden og regnskaber, jf. § 
20, stk. 6. For ulige årstal fastsætter hovedsty-
relsen det endelige kontingent for det pågæl-
dende år inden for kontingentrammen. Æn-
dringer af kontingentet kan herudover finde 
sted på enten en ekstraordinær eller en ordi-
nær kongres, når forslag herom findes optaget 
på kongressens dagsorden, jf. dog § 8, stk.5. 
 
Stk. 3. Til Danmarks Lærerforenings understøt-
telseskasse overføres fra hvert regnskabsår et 
beløb, fastsat af kongressen i ulige årstal efter 
hovedstyrelsens indstilling, som en brøkdel af 
kontingentet for almindelige medlemmer, idet 
der dog bortses fra de i stk. 4 omtalte henlæg-
gelser til Særlig Fond. Ved disse beregninger 
undtages kontingentet for medlemmer af Illin-
niartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuttiat 
(IMAK) og fraktion 5, idet sådanne medlemmer 
ikke har adgang til hjælp fra Danmarks Lærer-
forenings understøttelseskasse. 
 
Stk. 4. Til Særlig Fond, jf. § 9, henlægges af 
det årlige kontingent fra almindelige medlem-
mer i fraktion 1, 2 og 3 et beløb, som fastsæt-
tes på den ordinære kongres i ulige årstal for 
de 2 følgende år efter hovedstyrelsens indstil-
ling. Medlemmer af IMAK, Dansk Lærerfor-
ening i Sydslesvig og i fraktion 5 betaler intet 
kontingent til Særlig Fond og har ikke adgang 
til at oppebære støtte fra fondens midler. 
 
Stk. 5. Ekstraordinære kontingenter til Særlig 
Fond til dækning af udgifter ved de i § 9, stk. 5 
angivne formål fastsættes af hovedstyrelsen, 
når forslag herom findes optaget på dagsorde-
nen for enten et ordinært eller et ekstraordi-
nært hovedstyrelsesmøde. 
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Ekstraordinære kontingenter til Særlig Fond 
pålignes medlemmerne af fraktion 1, 2 og 3 
forholdsmæssigt til deres almindelige kontin-
genter, inkl. ordinære kontingenter til Særlig 
Fond og Understøttelseskassen. Ekstraordi-
nære kontingenter kan ikke opkræves fra med-
lemmer af IMAK, den sydslesvigske kreds eller 
fra medlemmer i fraktion 5. 
 
Hovedstyrelsen kan endvidere beslutte at frita-
ge én eller flere medlemsgrupper for betaling 
af ekstraordinære kontingenter. 
 
Stk. 6. Hovedstyrelsen fastsætter retningslinjer 
for bevilling af hel eller delvis fritagelse for 
kontingent for almindelige medlemmer. 
 
Stk. 7. Hovedstyrelsen fastsætter hvilke ser-
viceydelser, de medlemmer der er bevilget hel 
eller delvis kontingentfritagelse, er berettigede 
til. 
 
Stk. 8. Fuld kontingentpligt indtræder ved kon-
tingentreduktionsperiodens udløb eller afbry-
delse samt ved anden ansættelse, som beret-
tiger til almindeligt medlemskab, jf. § 3, stk. 2 
og 4. 
 
Stk. 9. Såfremt et medlem overgår fra én kon-
tingentsats til en anden, betales der efter den 
nye sats fra den første i den følgende måned. 
 
Stk. 10. Såfremt et medlem overflyttes fra en 
kreds til en anden, betales kontingent til den 
nye kreds fra den første i tiltrædelsesmåneden. 
 
Stk. 11. Hovedstyrelsen kan for personer, om-
fattet af en aftale om dobbeltorganisering, fore-
tage de dispensationer fra §§ 8 og 9, som føl-
ger af aftalen og dens gennemførelse. 
 
Stk. 12. Ethvert medlem er forpligtet til at 
oplyse foreningen om ansættelsesmæssige 
eller andre ændringer, der har betydning for 
medlemskabet. 

Særlig Fond 

 
§ 9. 

 
Særlig Fond har til formål at forøge forenin-
gens og foreningens kredses økonomiske styr-
ke og i en given situation at kunne yde støtte til 
medlemmer under konflikter om tjenstlige for-
hold og lønningsforhold. Særlig fond har desu-
den til formål at modvirke sådanne konflikters 
opståen. Endvidere har Særlig Fond til formål 
at give Danmarks Lærerforening som organi-
sation mulighed for at yde økonomisk støtte til 

andre organisationer i konflikt om tjenstlige 
forhold og lønningsforhold. 
 
Stk. 2. Foreningens forpligtelser over for Læ-
rernes Centralorganisations garantifond opfyl-
des ved hjælp af midler fra Særlig Fond. Til-
svarende gælder garantiforpligtelser ved med-
lemskab af andre organisationer. 
 
Stk. 3. Over fondens midler føres i såvel for-
eningen som i kredsene et selvstændigt regn-
skab, som revideres af henholdsvis forenin-
gens og af hver enkelt kreds' revisorer.  
 
Særlig Fonds regnskaber forelægges den or-
dinære kongres i ulige årstal til godkendelse.  
 
Stk. 4. Indvundne renter mv. tilskrives fondens 
kapital efter fradrag af både administrationsud-
gifter og den del af kapitaltilvæksten, som evt. 
overføres til kredsenes særlige fonde.  
 
Stk. 5. Beslutning om udbetaling af fondens 
midler til konfliktramte medlemmer træffes af 
hovedstyrelsen eller kongressen, jf. dog stk. 2. 
Beslutning om anvendelse af midler fra særlig 
fond til aktiviteter, hvis specifikke formål er at 
modvirke konflikters opståen, jf. stk.1, træffes 
af hovedstyrelsen eller kongressen med 2/3 
flertal. Endvidere kan hovedstyrelsen beslutte 
at yde støtte til andre organisationer, der enten 
selv er gået i konflikt eller er ramt af en konflikt, 
som er iværksat af arbejdsgiverparten. 
 
Stk. 6. Såfremt der efter en konflikts afslutning 
betales hel eller delvis løn for den tid, konflik-
ten har stået på, er medlemmer, der har mod-
taget støtte fra foreningens Særlige Fond, 
forpligtede til at tilbagebetale det beløb, hvor-
med ydelserne fra foreningens Særlige Fond 
og kredsens særlige fond samt lønnen tilsam-
men overstiger den løn, den pågældende ville 
have oppebåret, såfremt konflikten ikke havde 
fundet sted. 
 
Stk. 7 Hovedstyrelsen kan stille forslag til kon-
gressen om, at der fra kapitaltilvæksten i Sær-
lig Fond overføres forholdsmæssige andele til 
kredsenes særlige fonde. 
 
Stk. 8 Formuen i Særlig Fond skal som mini-
mum bevare sin realværdi. Fravigelse fra den-
ne regel kræver, at mindst 2/3 af de tilstede-
værende, stemmeberettigede delegerede 
stemmer herfor. Som udgangspunkt for bereg-
ningerne vælges formuen pr. 1. januar i det 
årstal, for hvilket opgørelsen af kapitaltilvæk-
sten foretages. Til beregning af den til enhver 
tid værende realværdi anvendes årsgennem-
snittet for nettoprisindekset. Ved opgørelsen af 
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kapitaltilvæksten holdes beregnede, ikke reali-
serede kursgevinster eller kurstab uden for 
beregningen. 
 
Midler fra kapitaltilvæksten kan ikke overføres 
til IMAK, Landskredsen (kreds 181), den syd-
slesvigske kreds eller til Lærerstuderendes 
Landskreds. Fondens midler tilhører forenin-
gen, og hovedstyrelsen træffer beslutning om 
midlernes anbringelse. 
 

Kredsenes særlige fonde 

 
Stk. 9 Midlerne i kredsenes særlige fonde tilhø-
rer hver enkelt kreds og administreres af kred-
sen efter en af hovedstyrelsen udarbejdet ved-
tægt for kredsens særlige fond. Midlerne i 
kredsenes særlige fonde kan af hovedstyrel-
sen tilbageføres til foreningens Særlige Fond i 
tilfælde af misligholdelse i forhold til den gæl-
dende vedtægt for kredsens særlige fond. En 
sådan tilbageførsel kan af kredsen forlanges 
forelagt den herefter først afholdte kongres, 
som træffer den endelige afgørelse.  
 
Stk. 10. Over fondens midler føres i kredsene 
et selvstændigt regnskab, som revideres af 
hver enkelt kreds' revisor. 
 
Hver enkelt kreds' regnskab for dennes særli-
ge fond forelægges den ordinære generalfor-
samling i kredsen til godkendelse. 
 
Stk. 11. Beslutning om udbetaling af midler fra 
kredsenes særlige fonde træffes af hver enkelt 
kreds efter de i stk. 9 angivne vedtægter for 
kredsenes særlige fonde. 
 

Kredse 

 
§ 10. 

 
Foreningen er inddelt i kredse. Kredsene væl-
ger delegerede til foreningens kongres, jf. § 16. 
Grænserne mellem kredsene, bortset fra 
landskredsene, skal følge kommunegrænser-
ne. Ændringer i kredsinddelingen kan kun ske 
efter hovedstyrelsens forudgående godkendel-
se og med virkning pr. 1. april i lige årstal. 
 
Hovedstyrelsen kan, når ganske særlige for-
hold taler herfor, godkende, at en kreds opret-
tes med færre end 0,75% af medlemstallet i 
fraktion 1, jf. § 16, stk. 1. 
 
Hovedstyrelsen bemyndiges til at fastsætte 
nærmere regler for afvikling og oprettelse af de 
pågældende kredse. 
 

Stk. 2. Hovedstyrelsen er bemyndiget til at 
fastsætte bindende regler for valg af kredsfor-
mand samt øvrige kongresdelegerede og sup-
pleanter for kongresdelegerede, samt at fast-
sætte inden for hvilken periode i lige årstal, 
kredsgeneralforsamlingerne skal finde sted. 
 
Kredsformanden skal være medlem af kon-
gressen. 
 
Kongresdelegerede skal være medlemmer af 
kredsstyrelsen. Hovedstyrelsen kan i særlige 
tilfælde godkende fravigelse fra denne be-
stemmelse. 
 
Landskredsen (kreds 181) har ingen kredssty-
relse. Landskredsens medlemmer refererer 
direkte til hovedstyrelsen. 
 
Stk. 3. Medlemmerne henføres til den kreds, 
der omfatter den kommune, til hvilken deres 
ansættelsessted er beliggende eller henført, 
eller fra hvilken de er fratrådt stilling med ven-
tepenge eller rådighedsløn. 
 
Medlemmer, der er ansat ved det offentlige 
skolevæsen i Grønland, kan kun indmeldes i 
IMAK. 
 
Medlemmer, der er optaget i henhold til § 3, 
stk. 2, pkt. d og pkt. e og er arbejdsledige, 
henføres til den kreds, som omfatter deres 
bopælskommune. Medlemmer, der afskediges 
fra deres stilling, forbliver dog i deres hidtidige 
kreds, til ny ansættelse opnås, medmindre de 
selv begærer overflyttelse til den kreds, der 
omfatter deres bopælskommune. 
 
Medlemmer, der er optaget i henhold til § 3, 
stk. 2, pkt. a, b og e, henføres til den kreds, i 
hvilken deres tjenestested er beliggende. Med-
lemmer, der er optaget i henhold til § 3, stk. 2, 
pkt. a og pkt. e, henføres efter hovedstyrelsens 
nærmere bestemmelse til en kreds, der kan 
omfatte hele landet (Landskredsen - kreds 
181). 
 
Medlemmerne af Skolelederforeningen (kreds 
182) er ikke medlemmer af nogen lokalkreds. 
 
Medlemmer, der er optaget i henhold til § 3, 
stk. 2, pkt. g, henføres til Lærerstuderendes 
Landskreds (kreds 183). For Lærerstuderen-
des Landskreds finder bestemmelserne i stk. 
8-12 ikke anvendelse, jf. § 10 A. 
 
Hovedstyrelsen kan godkende fravigelser fra 
stk. 3. 
 
Stk. 4. Medlemmer på pension eller efterløn 
henføres efter eget ønske til den kreds, der 
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omfatter den kommune, i hvilken de var ansat, 
eller den kreds, der omfatter bopælskommu-
nen. 
 
Stk. 5. Ingen kreds kan nægte at optage et 
medlem, hvis optagelse er godkendt af hoved-
styrelsen. Ej heller kan nogen kreds udelukke 
et medlem. Hovedstyrelsen træffer i tvivlstil-
fælde bestemmelse om, til hvilken kreds et 
medlem henføres. 
 
Stk. 6. Almindelige medlemmer, der efter deres 
ansættelsesforhold ikke kan henvises til opta-
gelse i en bestemt kreds, kan efter hovedsty-
relsens nærmere bestemmelse henvises til 
optagelse i en kreds, der kan omfatte hele 
landet (Landskredsen - kreds 181). For denne 
kreds finder bestemmelserne i stk. 8-12 ikke 
anvendelse. 
 
Stk. 7. Særlige medlemmer kan efter hovedsty-
relsens bestemmelse indmeldes enten i særli-
ge kredse eller i en af de almindelige kredse. 
For de særlige kredse finder bestemmelserne i 
stk. 8-12 ikke anvendelse. 
 
Stk. 8. Enhver kreds skal mindst én gang årligt 
sammenkalde alle medlemmer til generalfor-
samling. På generalforsamlingen aflægges 
hvert år beretning, ligesom reviderede regn-
skaber forelægges til godkendelse. 
 
Stk. 9. Kredsene ledes af styrelser, hvis med-
lemmer vælges for toårige perioder. Hovedsty-
relsen skal holdes underrettet om navne og 
adresser på styrelsernes medlemmer. For-
manden og kassereren i en kreds kan ikke 
være samme person. I vedtægterne for enhver 
kreds kan fastsættes regler om, at kredsstyrel-
sen tiltrædes med eller uden stemmeret af: 
 
1. en af kredsstyrelsen blandt kredsens al-

mindelige medlemmer udpeget kreds- 
kasserer, 

 
2. tillidsrepræsentanterne/kontaktpersonerne, 

jf. §§ 11, 11 A og 11 B, eller en repræsen-
tant for hver kommune i kredsen eller for 
hver af de kommuner i kredsen, der ikke er 
repræsenteret i kredsstyrelsen via valg på 
generalforsamlingen, som de almindelige 
medlemmer i kommunen vælger blandt til-
lidsrepræsentanterne / kontaktpersonerne 
eller blandt de almindelige medlemmer i 
kommunen, jf. § 10, stk. 3. 

 

Stk. 10. Kredsene fastsætter selv deres ved-
tægter, jf. dog § 9, stk. 9, og § 10 A, stk. 3. 
Kredsenes vedtægter må ikke stride mod 
Danmarks Lærerforenings vedtægter. I øvrigt 

træffer en kreds bestemmelse om sine indre 
anliggender og fastsætter selv sit kredskontin-
gent. Medlemmer, som af hovedstyrelsen er 
bevilget hel eller delvis kontingentfritagelse 
efter vedtægternes § 8, stk. 6, er tilsvarende 
kontingentfri for kredskontingent. 
 
Endvidere skal enhver kreds i sine vedtægter 
fastsætte, at der på hvert af kredsens tjeneste-
steder oprettes en faglig klub for tjenesteste-
dets medlemmer i fraktionerne 1 og 2, jf. §§ 11 
og 11 A. Formanden for den faglige klub er 
tillidsrepræsentanten / kontaktpersonen. 
 
Foreningen kan lade foretage uanmeldt revisi-
on i kredsenes regnskaber. 
 
Stk. 11. Den enkelte kreds' muligheder for at 
yde økonomisk støtte til andre organisationer, 
som enten selv er gået i konflikt eller er ramt af 
en lockout, eller som yder en indsats af kulturel 
eller af anden almen karakter, skal fremgå af 
kredsens vedtægter. 
 
En bestemmelse i kredsvedtægterne om mu-
lighed for at yde økonomisk støtte, jf. første 
punktum, skal indeholde følgende bestemmel-
ser: 
 
a) kredsens budget og regnskab skal inde-

holde selvstændige punkter, som angiver 
inden for hvilke økonomiske rammer, be-
slutninger om støtte kan tages, 

 
b) regler, som fastlægger de lokale kompe-

tencer vedrørende midlernes konkrete an-
vendelse. 

 
Stk. 12. Et forslag om et mistillidsvotum til sty-
relsen for en kreds kan behandles på en lovligt 
indkaldt generalforsamling, såfremt forslaget er 
rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendt-
gjort sammen med denne. 
 
Vedtager generalforsamlingen forslaget, ind-
kalder kredsstyrelsen til ekstraordinær general-
forsamling til afholdelse inden 1 måned, skole-
ferier fraregnet, med nyvalg af kredsstyrelse og 
nyvalg af kongresdelegerede på dagsordenen. 
Den således nyvalgte kredsstyrelse tiltræder 
straks med den resterende del af den i følge § 
10, stk. 9 ordinære valgperiode som sin funkti-
onsperiode. Vedtages et mistillidsvotum som 
ovennævnt på en ekstraordinær generalfor-
samling to måneder eller mindre før den af ho-
vedstyrelsen fastsatte periode for afholdelse af 
ordinær generalforsamling, udskydes nyvalg 
dog hertil. 
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Stk. 13. Hovedstyrelsen bemyndiges til at di-
spensere fra vedtægterne over for IMAK, 
Dansk Lærerforening i Sydslesvig og Lærer-
studerendes Landskreds i den udstrækning, de 
særlige forhold i Grønland, Sydslesvig og for 
de lærerstuderende gør det fornødent, og til at 
tillade sådanne dispensationer fra vedtægterne 
over for IMAK og Dansk Lærerforening i Syd-
slesvig, som er en følge af kredsenes særlige 
forhold og status som forhandlingsberettiget i 
forhold til henholdsvis Grønlands Selvstyre og 
Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Hovedsty-
relsen bemyndiges desuden til at dispensere 
fra vedtægternes bestemmelser om kredshen-
føring for personer, som er omfattet af aftaler 
om dobbeltmedlemskab, indgået med andre 
organisationer. 
 

Lærerstuderendes Landskreds 

 
§ 10 A. 

 
Almindelige medlemmer, der er optaget som 
studerende på et læreruddannelsessted under 
professionshøjskolerne eller er studerende 
(PB-er) i ernæring og sundhed, henføres til 
optagelse i Lærerstuderendes Landskreds. 
 
Stk. 2. Lærerstuderendes Landskreds afholder 
hvert år et årsmøde. Årsmødet består af et 
antal delegerede, fastsat i vedtægterne for 
Lærerstuderendes Landskreds. 
 
Årsmødet vælger som minimum en formand, 
og en næstformand. Formand og næstformand 
kan ikke være samme person. Hvert år vælger 
årsmødet fraktion 5´s delegerede og supplean-
ter for disse til Danmarks Lærerforenings kon-
gres, jf. § 16, stk. 2. Valget gælder i 1 år. 
Nærmere regler for valg af delegerede og sup-
pleanter for disse fastsættes af hovedstyrel-
sen. 
 
For formandens og næstformandens vedkom-
mende dispenseres fra nærværende vedtæg-
ters bestemmelser om medlemskab, valgbar-
hed, stemmeret, fraktionshenføring og hvad 
heraf følger i indtil 2 år efter den pågældendes 
dimission. Der kan ikke dispenseres fra be-
stemmelserne i § 29, stk. 9, sidste sætning 
(om mistillidsvotum). 
Formanden og næstformanden skal på valg-
tidspunktet være medlem af Lærerstuderendes 
Landskreds. 
 
Stk. 3. Lærerstuderendes Landskreds fastsæt-
ter selv sine vedtægter. Vedtægterne må ikke 
stride mod Danmarks Lærerforenings vedtæg-
ter, og de har kun gyldighed, såfremt de er 
godkendt af hovedstyrelsen. I øvrigt træffer 

Lærerstuderendes Landskreds bestemmelse 
om sine indre anliggender. 
 

Skolelederforeningen 

 
§ 10 B. 

 
Medlemmer med ledelsesfunktioner er medlem 
af Skolelederforeningen (kreds 182) af Land-
skred-sen (kreds 181) eller af en lokalkreds, jf. 
§ 13, stk.1. 
 
Medlemmer, der er omfattet af en overens-
komst for skoleledere, er medlemmer af Skole-
lederforeningen (kreds 182). 
 
Medlemmer af fraktion 3, som er kredshenført 
til IMAK (kreds 161), er ikke medlem af Skole-
lederforeningen (kreds 182). 
 
Dobbeltorganiserede medlemmer af fraktion 3, 
jf. § 3, stk. 2, pkt. f, der efter de af hovedstyrel-
sens nærmere fastsatte bestemmelser, vælger 
at være medlem af Landskredsen (kreds 181), 
er ikke medlemmer af Skolelederforeningen. 
Dobbeltorganiserede medlemmer af Kommu-
nale Chefer er ikke medlemmer af Skoleleder-
foreningen. 
 
Stk. 2. Skolelederforeningen ledes af en for-
mand og en styrelse, valgt af Skolelederfor-
eningens repræsentantskab. 
 
Stk. 3. Skolelederforeningen fastsætter selv 
sine vedtægter. Vedtægterne må ikke stride 
mod Danmarks Lærerforenings vedtægter. I 
øvrigt træffer Skolelederforeningen bestem-
melse om sine indre anliggender. 
 
Skolelederforeningen og Danmarks Lærerfor-
ening udarbejder fælles retningslinjer for det 
centrale og lokale samarbejde. Retningslinjer-
ne skal godkendes af hovedstyrelsen. 
 

Tillidsrepræsentanter 

 
§ 11. 

 
Kredsstyrelsen drager omsorg for, at de under 
foreningens organisationsområde ansatte ved 
ethvert tjenestested i kredsens område vælger 
en tillidsrepræsentant og en suppleant for den-
ne blandt medlemmerne på tjenestestedet 
efter bestemmelserne i de til enhver tid gæl-
dende regler for valg af medarbejderrepræsen-
tanter. 
Tillidsrepræsentanten/suppleanten varetager 
sine opgaver i henhold til tillidsrepræsentant-
reglerne. Tillidsrepræsentanten formidler i 
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øvrigt samarbejdet mellem medlemmerne på 
sit tjenestested, kredsstyrelsen og hovedsty-
relsen. 
 
Stk. 2. Tillidsrepræsentanten vælges for en 
periode af mindst 2 år. Foreningen skal af 
kredsformanden holdes underrettet om navne 
og tjenestestedsadresser på kredsens tillidsre-
præsentanter samt om enhver ændring heri. 
 
Stk. 3. Et forslag om et mistillidsvotum til en 
tillidsrepræsentant kan behandles på et møde 
for de ansatte på tjenestestedet, jf. stk. 1, så-
fremt 1/4 af disse skriftligt indgiver begæring 
herom til tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræ-
sentanten indkalder senest 4 dage efter begæ-
ringens modtagelse til møde med punktet på 
dagsordenen og til afholdelse mindst 14 dage 
og højst 21 dage efter begæringens modtagel-
se, skoleferier fraregnet. 
 
Et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant er 
vedtaget, såfremt mere end halvdelen af samt-
lige ansatte på tjenestestedet, jf. stk. 1, har 
stemt for det på mødet. 
 
Vedtages et mistillidsvotum, går mødet straks 
over til valg af tillidsrepræsentant, hvilket derfor 
skal være optaget som et eventuelt dagsor-
denspunkt. Mødet vælger en mødeleder til at 
forestå valghandlingen.  
 
Såfremt generelle regler for valghandlingen ik-
ke er fastsat i en kredsvedtægt, ved forret-
ningsorden eller på anden måde, anvendes de 
regler, som er fastsat af hovedstyrelsen og an-
givet i Danmarks Lærerforenings TR-håndbog. 

Kontaktpersoner 

 
§ 11 A. 

 
Kredsstyrelsen drager omsorg for valg af kon-
taktperson og suppleant i medlemsgrupper på 
tjenestesteder, der ikke opfylder kravene i 
tillidsrepræsentantreglerne om valg af tillidsre-
præsentant og suppleant for denne. 
 
Valgbare er og stemmeret til disse valg har 
alene foreningens almindelige medlemmer. 
 
Kontaktpersonen formidler samarbejdet mel-
lem medlemmerne på sit tjenestested, kreds-
styrelsen og hovedstyrelsen. 
 
Stk. 2. Kontaktpersonen vælges for en periode 
af mindst ét år. Såfremt kredsens vedtægter 
indeholder bestemmelser om, at kontaktperso-
nerne udgør en del af kredsstyrelsen, gælder 
valget for to år fra den 1. april i lige årstal. For-

eningen skal af kredsformanden holdes under-
rettet om navne og tjenestestedsadresser på 
kredsens kontaktpersoner samt om enhver 
ændring heri. 
 
Stk. 3. Et forslag om et mistillidsvotum til en 
kontaktperson kan behandles på et møde for 
medlemmerne på tjenestestedet, såfremt 1/4 
af disse skriftligt indgiver begæring herom til 
kontaktpersonen. Kontaktpersonen indkalder 
senest 4 dage efter begæringen modtagelse til 
medlemsmøde med punktet på dagsordenen 
og til afholdelse mindst 14 dage og højst 21 
dage efter begæringens modtagelse, skoleferi-
er fraregnet. Et mistillidsvotum til en kontakt-
person er vedtaget, såfremt mere end halvde-
len af samtlige medlemmer på tjenestestedet 
har stemt for det på medlemsmødet. Vedtages 
et mistillidsvotum, går medlemsmødet straks 
over til valg af kontaktperson, hvilket derfor 
skal være optaget som et eventuelt dagsor-
denspunkt. 
 
Medlemsmødet vælger en mødeleder til at 
forestå valghandlingen. Såfremt generelle 
regler for valghandlingen ikke er fastsat i en 
kredsvedtægt, ved forretningsorden eller på 
anden måde, anvendes de regler, som er fast-
sat af hovedstyrelsen og angivet i Danmarks 
Lærerforenings TR-håndbog. 
 

§ 11 B. 
 
Kredsstyrelsen drager omsorg for, at alminde-
lige medlemmer, der ikke har et fast tjeneste-
sted, vælger kontaktperson(er) og supple-
ant(er) ud af egen midte. 
 
Kredsstyrelsen fastsætter nærmere regler for 
valget, herunder antallet af kontaktpersoner og 
suppleanter. Kontaktpersonen(erne) formidler 
samarbejdet mellem medlemmerne i sit valg-
område, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen. 
 
Stk. 2. Kontaktpersoner vælges for en periode 
af mindst ét år. Såfremt kredsens vedtægter 
indeholder bestemmelser om, at kontaktperso-
nerne udgør en del af kredsstyrelsen, gælder 
valget for to år fra den 1. april i lige årstal. For-
eningen skal af kredsformanden holdes under-
rettet om navne og adresser på kredsens kon-
taktpersoner samt om enhver ændring heri. 
 
Stk. 3. Et forslag om et mistillidsvotum til kon-
taktpersonen(erne) kan behandles på et møde 
for medlemmerne i valgområdet, såfremt 1/4 af 
disse skriftligt indgiver begæring herom til kon-
taktpersonen(erne) og kredsformanden. Kreds-
formanden indkalder senest 4 dage efter be-
gæringens modtagelse til medlemsmøde med 
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punktet på dagsordenen og til afholdelse 
mindst 14 dage og højst 21 dage efter begæ-
ringens modtagelse, skoleferier fraregnet. 
 
Et mistillidsvotum til kontaktpersonen(erne) er 
vedtaget, såfremt mere end halvdelen af samt-
lige medlemmer i valgområdet har stemt for 
det på medlemsmødet. 
 
Vedtages et mistillidsvotum, går medlemsmø-
det straks over til valg af kontaktperson(er), 
hvilket derfor skal være optaget som et even-
tuelt dagsordenspunkt. Kredsformanden eller 
en stedfortræder forestår valghandlingen. 
 
Såfremt generelle regler for valghandlingen 
ikke er fastsat i en kredsvedtægt, ved forret-
ningsorden eller på anden måde, anvendes de 
regler, som er fastsat af hovedstyrelsen og 
angivet i Danmarks Lærerforenings TR-
håndbog. 

Forpligtende kredssamarbejde 

 
§ 12. 

 
De lokale kredse indgår i et forpligtende sam-
arbejde om centrale politiske opgaver. Samar-
bejdet dannes indenfor geografisk afgrænsede 
områder. 
 
Stk. 2. Hovedstyrelsen fastsætter rammerne 
samt retningslinjerne for samarbejdet, herun-
der bl.a. for de opgaver, der skal varetages. 
 
Stk. 3. Udgifterne til det forpligtende kreds-
samarbejde fordeles på samtlige kredse i det 
enkelte kredssamarbejde efter lokal beslutning. 
 
Stk. 4. Foreningens sekretariat skal holdes 
underrettet om navne og adresser på kontakt-
personer i kredssamarbejdet. 

Fraktioner 

 
§ 13. 

 
Almindelige medlemmer er inddelt i følgende 
fraktioner: 
 
Fraktion 1 omfattende medlemmer, der ikke 
har ledelsesfunktioner, dog bortset fra de med-
lemmer der henføres til fraktion 2.  
 
Fraktion 2 omfattende børnehaveklasseledere. 
 
Fraktion 3 omfattende medlemmer med ledel-
sesfunktioner. 
Fraktion 4 omfattende medlemmer på pension 
eller efterløn. 
 

Fraktion 5 omfattende medlemmer, der som 
lærerstuderende er optaget på et læreruddan-
nelsessted under professionshøj-skolerne eller 
som er studerende (PB-er) i ernæring og 
sundhed. 
 
Stk. 2. Medlemmer, der fratræder en stilling 
med ventepenge eller rådighedsløn, forbliver i 
deres hidtidige fraktion, men overføres til frak-
tion 4, når de overgår til pension eller efterløn. 
 
Stk. 3. Særlige medlemmer er henført til frakti-
on 6: 
 
Fraktion 6: lærere ansat ved det offentlige 
skolevæsen på Færøerne og personer, som 
øver eller har øvet virksomhed, som angivet i § 
3, stk. 2, og som ikke har ret til at være almin-
delige medlemmer. 
 
Stk. 4. Hovedstyrelsen træffer i tvivlstilfælde 
afgørelse om, til hvilken fraktion et medlem 
henføres. 
 

Årsmøde for fraktion 4 

 
§ 14 

 
Fraktion 4 afholder årsmøde én gang årligt i 
januar eller februar. 
 
Fraktionens hovedstyrelsesmedlem har det 
overordnede ansvar for mødets afvikling. 
 
Stk. 2. Årsmødet består af fraktion 4’s hoved-
styrelsesmedlem, de kongresdelegerede fra 
fraktion 4 og lokale repræsentanter, valgt af og 
blandt medlemmerne af fraktion 4. Hovedsty-
relsen fastsætter antallet af lokale repræsen-
tanter og deres geografiske fordeling. Hoved-
styrelsen fastsætter retningslinjer for valget af 
de lokale repræsentanter. 
 
Stk. 3. Årsmødet har til opgave at samordne 
og fremføre spørgsmål af interesse for pensio-
nisterne, at tjene som erfarings- og inspirati-
onsforum i relation til det lokale pensionistar-
bejde og at virke som bagland for fraktionens 
hovedstyrelsesmedlem og kongresdelegerede. 
I lige årstal vælger årsmødet fraktion 4´s kon-
gresdelegerede og suppleanter for disse efter 
retningslinjer, fastsat af hovedstyrelsen. Valget 
gælder fra 1. april samme år. 
 
Stk. 4. De lokale valg finder sted i november 
måned i lige årstal og udskrives af foreningen 
centralt senest 15. oktober. 
 
De forpligtende kredssamarbejder, jf. § 12, har 
ansvaret for valgets gennemførelse og for at 
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oplyse foreningen centralt om navn, adresse 
og medlemsnummer på de valgte.  
 

Stk. 5. Ved valget er valgbarhed og stemmeret 

betinget af registrering som medlem af fraktion 4, 

jf. § 6, stk. 3. 

 

Stk. 6. Foreningen centralt udsender i samarbej-

de med fraktionens hovedstyrelsesmedlem ind-

kaldelse til årsmødet. 

 

Nærmere retningslinjer for foreningens praktiske 

medvirken fastsættes af hovedstyrelsen. 

 

Valg af kongressen 

 
§ 15. 

 
Kongressen er foreningens højeste myndig-
hed, jf. dog § 23, stk. 1. 
 
Stk. 2. Hvert andet år foretages valg af 252, jf. 
dog § 16, stk. 4, delegerede, som sammen 
med hovedstyrelsen, 10 delegerede fra Lærer-
studerendes Landskreds (kreds 183), 4 dele-
gerede fra Skolelederforeningen (kreds 182), 
10 delegerede fra fraktion 4 og 2 repræsentan-
ter fra IMAK (kreds161) danner foreningens 
kongres.  
 
Valgene udskrives og ledes af hoved-
styrelsen. Valgene i lokalkredsene udskrives 
ved udsendelse til kredsene i december i ulige 
årstal. De landsdækkende valg i fraktion 2 og i 
Lands-kredsen (kreds 181) udskrives i Folke-
skolen senest 15. januar i lige årstal.  Valgene 
gælder fra 1. april i lige årstal og 2 år frem. 
 
Stk. 3. Danmarks Lærerforenings repræsen-
tanter til Lærernes Centralorganisations re-
præsentantskab udpeges af Danmarks Lærer-
forenings hovedstyrelse.  
 

§ 16. 
 
Forud for valg til kongressen optælles pr. 1. 
december i ulige årstal, hvor mange medlem-
mer der er i fraktionerne 1 og 2. Medlemmer i 
IMAK medregnes ikke i denne optælling. 
 
Stk. 2.  
Fraktion 2 tildeles delegerede i forhold til frak-
tionens medlemstal. Dog kan fraktionen højst 
tildeles 10 delegerede. De resterende delege-
rede fordeles mellem kredsene på grundlag af 
deres medlemstal i fraktion 1, som angivet i 
stk. 3 og 4. 

Stk. 3. Hver kreds tildeles forlods 1 delegeret. 
Den medlemsmæssige vægt af denne forlods 
tildelte delegerede udgør 0,40% af det samle-
de antal medlemmer i fraktion 1, afrundet opad 
til hele. Dette tal benævnes forlodstallet. 
 
Stk. 4. Det antal delegerede, der herefter er til 
rest, fordeles som tillægsdelegerede på kred-
sene efter følgende regler: 
 
Den medlemsmæssige vægt af en tillægsdele-
geret udregnes ved, at forlodstallet ganges 
med antallet af kredse og fratrækkes det sam-
lede medlemstal i fraktion 1. Det herved frem-
komne tal divideres med antallet af tillægsde-
legerede, og resultatet afrundes opad til hele 
og benævnes tillægstallet. 
 
Antallet af medlemmer i fraktion 1 i de enkelte 
kredse fratrækkes forlodstallet. Det herved 
fremkomne tal divideres med tillægstallet, og 
heltalsdelen af denne kvotient angiver, hvor 
mange tillægsdelegerede kredsen skal have. 
 
Det antal tillægsdelegerede, der herefter måtte 
være til rest, fordeles således, at største deci-
malrest giver 1 tillægsdelegeret, næststørste 
decimalrest giver 1 tillægsdelegeret, og såle-
des fortsættes med tredjestørste, fjerdestørste 
osv. decimalrest, indtil alle tillægsdelegerede 
er fordelt. 
 
Hvis der ved tildelingen af den/de sidste til-
lægsdelegerede er flere kredse med samme 
decimalrest, tildeles de alle 1 tillægsdelegeret, 
og kongressen udvides med det fornødne antal 
delegerede. 
 

§ 17. 
 
De delegerede for henholdsvis Landskredsen 
(kreds 181) og for fraktion 2 vælges ved lands-
valg inden for henholdsvis Landskredsen 
(kreds 181) og inden for fraktion 2 inden for 
foreningens kredse med undtagelse af IMAK. 
Nærmere regler for valghandlingen fastsættes 
af hovedstyrelsen. 
 
De delegerede fra Skolelederforeningen (kreds 
182) og disses suppleanter vælges efter be-
stemmelser, fastsat i Skolelederforeningens 
vedtægter. 
 
De delegerede fra fraktion 4 og disses supple-
anter vælges af fraktionens årsmøde, jf. § 14, 
stk. 3. 
 
De delegerede fra Lærerstuderendes Lands-
kreds samt disses suppleanter vælges på Læ-



 

 12 

rerstuderendes Landskreds´ årsmøde, jf. § 10 
A, stk. 2. 
 
Valg af IMAK´s 2 repræsentanter i Danmarks 
Lærerforenings kongres samt suppleanter for 
disse foregår efter vedtægterne for IMAK. Den 
ene repræsentant skal være formanden for 
IMAK.  
 
Stk. 2. Valget i Landskredsen (kreds 181) om-
fatter fraktion 1 samt de medlemmer i fraktion 
3, der ikke er medlemmer af Skolelederfor-
eningen (kreds 182). Med hensyn til valgene i 
fraktion 2 og i Landskredsen (kreds 181) gæl-
der i øvrigt følgende: 
 
Et kandidatforslag er kun gyldigt, når: 
1. det er foreningen i hænde senest den 10. 

februar, 
2. det angiver navn og adresse på den fore-

slåede kandidat, og en 1. suppleant og en 
2. suppleant for denne, for Landskredsen 
(kreds 181) dog en 1. suppleant, en 2. 
suppleant, en 3. suppleant og en 4. sup-
pleant samt hvilke kredse, kandidaten og 
suppleanterne tilhører, 

3. det er anbefalet af mindst 10 og højst 20 
medlemmer som stillere, 

4. det er ledsaget af en erklæring fra den 
foreslåede kandidat og suppleanterne om, 
at de er villige til at modtage valg, 

5. såvel kandidaten og alle suppleanterne 
som alle stillere har stemmeret og er valg-
bare i medfør af § 6 og – ved valget i frak-
tion 2 – tilhører samme fraktion – ved val-
get i Landskredsen – tilhører kreds 181, 
fraktion 1 eller 3, jf. ovenfor. 

 
Intet medlem kan foreslås både som kandidat 
og suppleant. 
 
Ethvert kandidatforslag, der er i strid med 
ovenstående regler, kasseres. Ingen af de 
foreslåede kandidater og suppleanter kan væ-
re stillere ved valget, og intet medlem kan væ-
re stiller for mere end ét kandidatforslag. 
 
Såfremt et medlem har underskrevet sig som 
stiller for mere end ét kandidatforslag, slettes 
vedkommendes navn på dem alle. På alle 
lister anføres personlige underskrifter. Med-
lemmer af foreningens hovedstyrelse kan ikke 
være stillere for kandidater ved valg til kon-
gressen. 
 
Stk. 3. Er der inden for fraktion 2 eller i Lands-
kredsen ikke indkommet flere kandidatforslag 
end det antal delegerede, der i alt kan vælges, 
er de foreslåede kandidater valgt uden afstem-
ning. 
 

Stk. 4. Er der inden for fraktion 2 eller i Lands-
kredsen indkommet flere kandidatforslag end 
det antal delegerede, der i alt kan vælges, 
holdes valg efter følgende regler: 
 
De indkomne kandidatforslag offentliggøres i et 
medlemsblad sammen med stillernes navne. 
 
Hvert stemmeberettiget medlem råder over det 
antal stemmer, som svarer til antallet af dele-
gerede i fraktion 2 henholdsvis i Landskredsen 
(kreds 181). Disse stemmer kan gives til én 
kandidat eller fordeles mellem flere. 
 
Et medlem kan kun stemme på en kandidat, 
der er opstillet inden for fraktion 2, hvorunder 
vedkommende medlem i medfør af § 6, stk. 3 
har stemmeret, henholdsvis Landskredsen. 
 
Stk. 5. Valget tilrettelægges således at stem-
mehemmeligheden sikres. Fra det tidspunkt 
hvor medlemmernes mulighed for at afgive 
stemme begynder til afslutningen af afstem-
ningen skal der hengå mindst 10 dage.  
 
Stk. 6. Inden for fraktion 2 henholdsvis Lands-
kredsen betragtes de opstillede kandidater 
som valgt i den rækkefølge, som angives af 
antallet af opnåede stemmer. I tilfælde af 
stemmelighed foretages lodtrækning. 
 
Stk. 7. Resultatet af valget offentliggøres i et 
medlemsblad. 
 

§ 18. 
 
Valg til kongressen er gældende fra 1. april i 
lige årstal, jf. dog § 15, stk. 2 og 2 år frem. 
 
Stk. 2. Hvis et medlem i løbet af perioden op-
hører med at være almindeligt medlem af for-
eningen, udtræder den pågældende dog straks 
af kongressen, og suppleanterne indtræder i 
rækkefølge. 
 
Stk. 3. Hvis et medlem af kongressen, valgt af 
fraktion 2 eller 4 vælges til formand eller kon-
gresdelegeret i en kreds, indtræder for pågæl-
dendes funktionsperiode som kredsformand 
eller delegeret de i fraktionen valgte supplean-
ter i rækkefølge i kongressen. 
 
Hvis et medlem, som også er valgt som dele-
geret fra Skolelederforeningen, vælges som 
formand for Skolelederforeningen, indtræder 
den delegeredes suppleant. 
 
Hvis et medlem af kongressen valgt af fraktion 
2 eller 4 skifter fraktion, eller en delegeret, 
valgt i kreds 181 eller 182 eller 183, skifter 
kreds, udtræder den pågældende af kongres-
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sen, og suppleanterne indtræder i rækkefølge. 
Såfremt også suppleanterne har skiftet frakti-
on, henholdsvis  har skiftet kreds, indtræder 
suppleanterne i rækkefølge for den delegerede 
i fraktionen/kredsen, der er valgt med flest 
stemmer, og så fremdeles, idet dog lodtræk-
ning foretages blandt fraktionens/kredsens 
delegeredes suppleanter, hvis der inden for 
den pågældende fraktion/kreds ikke har været 
foretaget afstemning, eller der er afgivet lige 
mange stemmer på alle kandidaterne inden for 
fraktionen/kredsen, jf. § 17, stk. 3. 
 
Stk. 4. Hvis delegerede fraflytter den kreds, 
hvori de er valgt, udtræder de af kongressen, 
og kredsens suppleanter indtræder i den ræk-
kefølge, de er valgt. Såfremt alle suppleanter 
er fraflyttet kredsen, udpeger kredsstyrelsen 
det fornødne antal suppleanter, som herefter 
indtræder, idet der dog for Landskredsens 
(kreds 181) vedkommende afholdes ekstraor-
dinært valg inden for kredsen, hvis der er 6 
måneder eller mere til afholdelse af ordinært 
valg i kredsen. Hovedstyrelsen fastsætter i 
øvrigt de nærmere regler for valget, herunder 
for kredsenes medvirken. 
 
Stk. 5. Hvis en kredsformand fratræder i valg-
perioden, indtræder den nyvalgte formand som 
delegeret forud for suppleanten. 
 
Hvis et hovedstyrelsesmedlem vælges som 
formand for en kreds, indtræder kredsens sup-
pleant i kongressen for den del af valgperio-
den, der falder sammen med hovedstyrelsens 
valgperiode. Hvis et hovedstyrelsesmedlem 
vælges som kongresdelegeret, indtræder sup-
pleanten til kongressen i denne for den del af 
kongressens valgperiode, som falder sammen 
med hovedstyrelsens valgperiode. 
 
Stk. 6. Hvis et medlem af kongressen er for-
hindret i at deltage i denne, meddeles det forud 
til hovedstyrelsen, som indkalder suppleanten. 
 
Får en delegeret forfald i løbet af kongressens 
møde, indtræder suppleanten umiddelbart. 
Suppleanten forbliver delegeret under hele den 
pågældende kongres’ afvikling. 
 
 

Kongressens møder 

 
§ 19. 

 
Hovedstyrelsen sammenkalder kongressen til 
ordinært møde hvert år, jf. § 20, stk. 1, 2 og 3. 
Stk. 2. Ekstraordinær kongres skal afholdes, 
når det vedtages af hovedstyrelsen, eller når 

mindst 93 delegerede begærer det og angiver 
hvilke emner, der ønskes drøftet. I sidste til-
fælde skal mødet afholdes inden 6 uger efter 
begæringens modtagelse. Et ekstraordinært 
møde kan med kongressens tilslutning træde i 
stedet for en ordinær kongres. 
 
Stk. 3. Hovedstyrelsen fastsætter regler for, 
hvilke udgifter til de delegeredes deltagelse i 
kongresser, der betales af foreningens kasse. 
 
Stk. 4. Hovedstyrelsen kan udsende sager til 
kongressen til skriftlig votering. 
 

§ 20. 
 
Tid og sted for kongressens møder fastsættes 
af hovedstyrelsen. Ordinære kongresser med-
deles til medlemmerne i et medlemsblad se-
nest 2 måneder før mødets afholdelse. 
 
For ekstraordinære kongressers vedkommen-
de meddeles deres afholdelse enten i et med-
lemsblad eller ved skrivelse til de delegerede. 
 
Samtidig med meddelelsen om tid og sted for 
kongressen meddeles en foreløbig dagsorden, 
herunder hovedstyrelsens eventuelle forslag til 
emner/temaer, som skal drøftes af kongres-
sen. 
 
Stk. 2. På den ordinære kongres i ulige årstal 
skal formanden afgive beretning om forenin-
gens virksomhed. Hovedstyrelsen fremlægger 
foreningens samlede regnskaber for de 2 fore-
gående regnskabsår. Hovedstyrelsen skal 
yderligere fremkomme med indstillinger vedrø-
rende kontingent for det næstfølgende regn-
skabsår samt kontingentramme for det derefter 
følgende regnskabsår, jf. § 8, stk. 2, 3 og 4. 
Hovedstyrelsen kan desuden fremsætte for-
slag om overførsel af dele af kapitaltilvæksten i 
Særlig Fond til kredsenes særlige fonde, jf. § 
9, stk. 7  
 
Stk. 3. Foreningens krav til de generelle aftale- 
og overenskomstforhandlinger opstilles af kon-
gressen på et ordinært eller et ekstraordinært 
møde. 
 
Stk. 4. På den ordinære kongres i ulige årstal 
vælges en af foreningens to revisorer og en 
suppleant for denne. Revisoren fungerer i de 4 
efter valget følgende kalenderår. 
 
Stk. 5. En sag skal optages på kongressens 
dagsorden for en ordinær kongres, når det 
kræves af mindst 9 af hovedstyrelsens med-
lemmer, eller når mindst 50 delegerede, eller 
når mindst 200 af foreningens almindelige 
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medlemmer, fordelt i mindst 5 kredse, kræver 
det. Et sådant krav skal anmeldes skriftligt til 
hovedstyrelsen senest 6 uger før mødets af-
holdelse (første mødedag medregnes ikke). 
 
Indkomne forslag til punkter/sager på kongres-
sens dagsorden udsendes til de delegerede i 
henhold til nærværende paragrafs stk. 6. 
 
Stk. 6. Senest 3 uger før den ordinære kongres 
skal endelig dagsorden og i ulige årstal tillige 
en oversigt over regnskaberne være afsendt til 
de delegerede. 
 

§ 21. 
 
Kongressens møder ledes af en eller flere 
dirigenter, valgt af kongressen. 
 
Stk. 2. Kongressen er beslutningsdygtig, når 
den er lovlig indvarslet, jf. dog § 19, stk. 4. På 
kongressens møder kan kun træffes beslutning 
i sager, der er opført på mødets dagsorden. 
Alle afgørelser træffes ved almindelig stemme-
flerhed, jf. dog § 9, stk. 8 og §§ 37 og 38. 
 
Stk. 3. Ved afstemning om sager, der omfattes 
af foreningens aftaleret, har de delegerede for 
fraktion 3, jf. § 17, stk. 1, der er medlem af 
Skolelederforeningen, de delegerede for IMAK 
samt de delegerede der er medlemmer i frakti-
on 5 ingen stemmeret. 
 
De delegerede fra fraktion 4 har ikke stemme-
ret i sager, der omfattes af foreningens aftale-
ret – bortset fra sager, der omfattes af forenin-
gens generelle aftaleret på det statslige områ-
de. 
 
Stk. 4. Af kongressens forhandlinger optages 
et referat, som opbevares i foreningens arkiv. 
 

§ 22. 
 
I kongressen møder deltager uden stemmeret 
foreningens revisorer, sagsbehandlende med-
arbejdere og medlemsbladenes redaktør og 
journalistiske medarbejdere. Hovedstyrelsen, 
formanden eller kongressen kan tillægge dem 
taleret. 
 
Stk. 2. Såfremt pladsforholdene tillader det, 
kan der også gives adgang til kongressen for 
andre medlemmer af foreningen. Disse med-
lemmer kan ikke deltage i mødernes forhand-
linger eller afstemninger. 
 
Stk. 3. Kongressen eller hovedstyrelsen kan 
bestemme, at kongressen eller dele af denne 
afholdes som lukkede møder. Disse lukkede 
møder kan overværes af kredsstyrelsesmed-

lemmer, der ikke er kongresdelegerede, samt 
af suppleanter for de kongresdelegerede. 
 
Stk. 4. I løbet af kongressens møde skal der, 
såfremt et flertal af en fraktions delegerede 
ønsker det, afholdes møde for den pågælden-
de fraktions medlemmer i kongressen. En frak-
tion træffer selv beslutning om, hvorvidt der 
ved et fraktionsmøde skal gives adgang for 
andre end fraktionens medlemmer og forenin-
gens formand og næstformand. 
 

Urafstemning 

 
§ 23. 

 
Kongressens vedtagelser - bortset fra vedta-
gelser om medlemsbidrag og beregningsprin-
cipper i henhold til § 8, stk. 2, 3 og 4, valg af 
formand og næstformand i henhold til § 24 
samt retningslinjer for aflønning af foreningens 
formand, foreningens næstformand, forenin-
gens øvrige forretningsudvalgsmedlemmer, 
samt af hovedstyrelsens øvrige almindelige 
medlemmer inkl. formanden for Lærerstude-
rendes Landskreds i henhold til § 31, stk. 5 - 
kan af hovedstyrelsen eller mindst 93 delege-
rede eller mindst 10 % af foreningens alminde-
lige medlemmer fordelt over 20 kredse kræves 
underkastet urafstemning blandt foreningens 
medlemmer. Begæring herom skal fremsættes 
til hovedstyrelsen inden 1 måned efter kon-
gressens vedtagelse, for skriftlige voteringers 
vedkommende inden 1 måned efter, at resulta-
tet af voteringen er gjort bekendt for medlem-
merne. 
 
Stk. 2. Foreningens stillingtagen til det samle-
de overenskomstresultat på det kommunale 
område vedrørende aftalefornyelserne afgøres 
ved urafstemning blandt foreningens alminde-
lige medlemmer, jf. dog stk. 4 
 
Hovedstyrelsen kan beslutte, at inden for for-
eningens forhandlingsfællesskab i Lærernes 
Centralorganisation kan fællesskabets stilling-
tagen til de generelle kommunale overens-
komstfornyelser afgøres efter summen af af-
givne ja- eller nejstemmer ved de omfattede 
organisationers urafstemninger. Fælles stilling-
tagen under denne form vil i så fald træde i 
stedet for særskilt stillingtagen i foreningen. 
 
Stk. 3. Ved urafstemning i henhold til stk. 1 er 
alle, som er optaget som almindelige med-
lemmer i foreningen, jf. § 6, stk. 2, stemmebe-
rettigede. 
 
Stk. 4. Ved urafstemning efter stk. 2 om det 
samlede overenskomstresultat har medlem-
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mer, der er omfattet af dobbeltorganisering-
saftalen mellem Foreningen af Kommunale 
Chefer (KC) og Danmarks Lærerforening samt 
medlemmerne af Skolelederforeningen dog 
ikke stemmeret. 
 
Endvidere har grupper af almindelige med-
lemmer, som ikke er omfattet af aftalefornyel-
serne, ingen stemmeret. Disse grupper udgø-
res af: 
 
a) medlemmerne af IMAK, 
b) medlemmerne i fraktion 5, 
c) medlemmerne, ansat i selvejende eller 

private institutioner/firmaer, med særskilt 
overenskomst med foreningen, 

d) medlemmer, som er tjenestemandspensi-
onister efter den statslige tjenestemands-
pensionslovs regler, og 

e) medlemmer, som er pensionister efter 
overenskomstansættelse i en kommune. 

 
Videre kan hovedstyrelsen vedrørende stem-
meret ved urafstemning om det samlede kom-
munale overenskomstresultat beslutte, at an-
dre medlemsgrupper, fordi de ikke er omfattet 
af kommunal ansættelse, ikke har stemmeret. 
 
Stk. 5. Foreningens stillingtagen til andre afta-
le- og/eller forhandlingsresultater end de i stk. 
2 nævnte besluttes af hovedstyrelsen. 
 
Stk. 6. Urafstemningen skal tilrettelægges 
således at stemmehemmeligheden sikres. Der 
kan stemmes enten ja eller nej. Alle stemme-
berettigede skal forud for afstemningen have 
adgang til at gøre sig bekendt med kongres-
vedtagelsen, jf. stk. 1, eller overenskomstresul-
tatet, jf. stk. 2, som urafstemningen omfatter. 
 
Stk. 7. En kongresvedtagelse, jf. stk. 1, og et 
overenskomstresultat, jf. stk. 2, er forkastet, 
såfremt et flertal af de afgivne, gyldige stem-
mer er nejstemmer. 
 
Ved tværgående urafstemning, omfattende et 
forhandlingsfællesskab, forudsætter en forka-
stelse dog, at et flertal af summen af de afgiv-
ne, gyldige stemmer i det samlede fællesskab 
er nejstemmer. 
 
Ved urafstemning om et mæglingsforslag, 
fremsat i henhold til forligsmandsloven, viger 
nærværende vedtægter i det omfang, der ved 
loven er fastsat anderledes regler. 
Hovedstyrelsen fastsætter i øvrigt nærmere 
regler for afstemningerne, herunder for kred-
senes medvirken. 
 

Foreningens formand og næstformand 

 
§ 24. 

 
Foreningens formand og foreningens næstfor-
mand vælges af kongressen for en 4-årig peri-
ode, fra afslutningen af den ordinære kongres i 
valgåret til afslutningen af den ordinære kon-
gres i det næste valgår. Valgene finder sted 
som særskilte valg af henholdsvis formand og 
næstformand. Valgene finder sted på den sid-
ste ordinære kongres i hovedstyrelsens valg-
periode. Kandidater til henholdsvis formands-
valget og næstformandsvalget opstilles af ho-
vedstyrelsen. Kandidater kan desuden opstilles 
af kongressen. 
 
Stk. 2. Fratræder foreningens formand i sin 
valgperiode, fungerer næstformanden i alle 
formandens funktioner indtil førstkommende 
ordinære kongres, hvor valg af ny formand skal 
finde sted. Den således nyvalgte formands 
valgperiode vil vare fra afslutningen af den 
kongres, hvorpå han er valgt, og til udløbet af 
valgperioden for den fratrådte formand. 
 
Stk. 3. Fratræder foreningens næstformand i 
sin valgperiode, udpeger hovedstyrelsen 
blandt sine resterende medlemmer en næst-
formand. Den således udpegede næstformand 
fungerer indtil førstkommende ordinære kon-
gres, jf. dog § 19, stk. 2, hvor valg af ny næst-
formand skal finde sted. Den således nyvalgte 
næstformands valgperiode vil vare fra afslut-
ningen af den kongres, hvorpå han er valgt, og 
til udløbet af valgperioden for den fratrådte 
næstformand. 
 
Stk. 4. De nærmere regler for valgene fastsæt-
tes af hovedstyrelsen. 
 
Stk. 5. Et forslag til mistillidsvotum til forenin-
gens formand kan behandles på en lovligt 
indkaldt kongres, såfremt forslaget er rettidigt 
indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sam-
men med denne. 
 
Vedtager kongressen forslaget, indkalder ho-
vedstyrelsen til ekstraordinær kongres til afhol-
delse inden 1 måned (skoleferier fraregnet) 
med nyvalg af foreningens formand. Den såle-
des nyvalgte formand tiltræder straks med den 
resterende del af den fratrådte formands valg-
periode som sin funktionsperiode. 
 
Stk. 6. Et forslag til mistillidsvotum til forenin-
gens næstformand kan behandles på en lovligt 
indkaldt kongres, såfremt forslaget er rettidigt 
indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sam-
men med denne. 
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Vedtager kongressen forslaget, indkalder ho-
vedstyrelsen til ekstraordinær kongres til afhol-
delse inden 1 måned - skoleferier frareg-
net - med nyvalg af foreningens næstformand. 
Den således nyvalgte næstformand tiltræder 
straks med den resterende del af den fratrådte 
næstformands valgperiode som sin funktions-
periode. 
 

Valg af hovedstyrelsen 

 
§ 25. 

 
Hovedstyrelsen består af formanden, næstfor-
manden og 19 valgte medlemmer. 
 
Stk. 2. I hovedstyrelsen indtræder formanden 
for Skolelederforeningen samt formanden for 
Lærerstuderendes Landskreds. 
 

§ 26. 
 
Hvert 4. år, i år 2015, 2019 osv., foretages valg 
af 19 medlemmer til hovedstyrelsen med virk-
ning pr. førstkommende 1. januar, jf. § 29, stk. 
1. Ved valget udgør fraktionerne 1 og 2 samt 
medlemmer i fraktion 3, der ikke er medlem-
mer af Skolelederforeningen, valggruppe I, og 
fraktion 4 udgør valggruppe II. 
 
Stk. 2. Medlemmer af fraktion 3, der er med-
lemmer af Skolelederforeningen og medlem-
merne af Lærerstuderendes Landskreds har 
ingen stemmeret ved valget. 
 
Stk. 3. Valggruppe I tildeles 18 mandater ved 
valget til hovedstyrelsen. Valggruppe II tildeles 
1 mandat. 
 
Stk. 4. 1. suppleanten for formanden for Læ-
rerstuderendes Landskreds er kredsens næst-
formand. 2. suppleanten skal også være med-
lem af forretningsudvalget for Lærerstuderen-
des Landskreds. 
 

§ 27. 
 
Valget udskrives i et medlemsblad senest den 
20. oktober det årstal, valget skal foregå, og 
samtidig indkaldes kandidatforslag. 
 
Valget ledes af hovedstyrelsen, der ud over 
bestemmelserne i §§ 27 og 28 fastsætter 
nærmere regler for valget. 
Stk. 2. Et kandidatforslag er kun gyldigt, når 
 
1. det er foreningen i hænde senest den 15. 

november, 

2. det angiver navn og adresse på en kandi-
dat og en 1. og en 2. suppleant for denne, 

3. det er anbefalet af mindst 20 og højst 50 
medlemmer som stillere, 

4. det er ledsaget af en erklæring fra den 
foreslåede kandidat og de foreslåede sup-
pleanter om, at de er villige til at modtage 
valg, 

5. såvel kandidaten som de to suppleanter og 
samtlige stillere i medfør af § 6, stk. 1 og 3 
har stemmeret ved valget og tilhører sam-
me valggruppe. 

 
Intet medlem kan foreslås som både kandidat 
og suppleant. 
 
Ingen af de foreslåede kandidater og supple-
anter kan være stillere ved valget, og intet 
medlem kan være stiller for mere end ét kandi-
datforslag. 
 
Såfremt et medlem har underskrevet sig som 
stiller for mere end ét kandidatforslag, slettes 
vedkommendes navn på dem alle. 
 
På alle lister anføres personlige underskrifter. 
 
Ethvert kandidatforslag, som er i strid med 
ovenstående regler, kasseres. 
 

§ 28. 
 
Er der inden for en valggruppe ikke indkommet 
flere gyldige kandidatforslag end det antal 
mandater, valggruppen har ret til, er de fore-
slåede kandidater valgt uden afstemning. 
 
Stk. 2. Er der inden for en valggruppe ind-
kommet flere gyldige kandidatforslag end det 
antal mandater, valggruppen har ret til, holdes 
valg efter følgende regler: 
 
De foreslåede kandidaters og suppleanters 
navne samt stillernes navne offentliggøres i et 
medlemsblad. 
 
Hvert stemmeberettiget medlem i valggruppe I 
råder over 18 stemmer. Disse stemmer kan 
gives til én kandidat eller fordeles mellem flere. 
Hvert stemmeberettiget medlem i valggruppe II 
råder over 1 stemme. 
 
Et medlem kan kun stemme på kandidater, 
som er opstillet inden for den valggruppe, der 
omfatter den medlemsgruppe, hvorunder ved-
kommende står opført i foreningens centrale 
medlemssystem. 
 
Stk. 3. Valget tilrettelægges således, at stem-
mehemmeligheden sikres. Fra det tidspunkt, 
hvor medlemmernes mulighed for at afgive 
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stemme begynder til afslutningen af afstem-
ningen, skal der hengå mindst 10 dage. 
 
Stk. 4. Når afstemningen er afsluttet, optælles 
hvor mange stemmer hver kandidat har opnå-
et, og inden for hver valggruppe tilfalder man-
daterne de kandidater, der har opnået de høje-
ste stemmetal. I tilfælde af stemmelighed fore-
tages lodtrækning. 
 

§ 29. 
 
Valg til hovedstyrelsen er gældende for de 
følgende 4 kalenderår pr. 1. januar 2016, 2020 
2024 osv. 
 
Stk. 2. Ophører et hovedstyrelsesmedlem med 
at være almindeligt medlem af foreningen, 
udtræder den pågældende straks af hovedsty-
relsen. 
 
Stk. 3. Udtræder et medlem i valgperiodens 
løb af hovedstyrelsen, indtræder det pågæl-
dende medlems suppleant. 
 
Stk. 4. Såfremt et hovedstyrelsesmedlem er 
sygemeldt ud over 1/2 år, indtræder supplean-
ten så længe sygemeldingen varer. 
 
Stk. 5. Findes der ingen suppleanter for et 
udtrædende medlem, afholdes inden for den 
pågældende valggruppe suppleringsvalg af et 
nyt medlem efter reglerne i §§ 27 og 28. Så-
fremt der er 6 måneder eller mindre til udløbet 
af en hovedstyrelses valgperiode, foretages 
ikke suppleringsvalg efter §§ 27 og 28, men 
hovedstyrelsens resterende medlemmer fort-
sætter, såfremt det resterende antal hovedsty-
relsesmedlemmer er 17 eller flere. 
 
Terminerne for valget fastsættes af hovedsty-
relsen. 
 
Stk. 6. Et forslag om mistillidsvotum til hoved-
styrelsen afgøres ved urafstemning, hvis for-
slaget fremsættes af mindst 10% af forenin-
gens almindelige medlemmer fordelt på mindst 
20 kredse. 
 
Stk. 7. Urafstemning, jf. stk. 6, skal afholdes 
senest 2 måneder (skolernes sommerferie dog 
fraregnet) efter begæringens modtagelse. Af-
stemningen skal foregå skriftligt og hemmeligt, 
og der kan stemmes enten ja eller nej. Vedta-
ges et forslag om et mistillidsvotum til hoved-
styrelsen, udskrives nyvalg til hovedstyrelsen, 
jf. §§ 26, 27 og 28, dog undtaget bestemmel-
serne vedrørende datoer. 
 

Et forslag om et mistillidsvotum til hovedstyrel-
sen er vedtaget, såfremt et flertal af de afgivne 
stemmer har stemt ja. 
 
Hovedstyrelsen fastsætter i øvrigt nærmere 
regler for afstemningen, herunder for kredse-
nes medvirken. 
 
Valget udskrives i et medlemsblad senest 3 
uger efter vedtagelsen af det fremsatte mistil-
lidsvotum. Fristen for indsendelse af kandidat-
forslag skal være mindst 2 uger og højst 4 uger 
fra valgets udskrivelse (skolernes sommerferie 
dog fraregnet). 
 
Den således valgte hovedstyrelse tiltræder 
ugedagen efter valgets opgørelse, og den 
nyvalgte hovedstyrelses valgperiode vil vare til 
udløbet af valgperioden for den aftrådte ho-
vedstyrelse. 
 
Stk. 8. Vedtages et mistillidsvotum til hovedsty-
relsen 6 måneder eller mindre før udløb af 
hovedstyrelsens valgperiode, jf. § 29, træder 
nyvalget i stedet for et ordinært valg til hoved-
styrelsen, og den nyvalgte hovedstyrelses 
valgperiode forlænges med en periode af 
sammen længde som den afgående hovedsty-
relses resterende valgperiode. 
 
Stk. 9. Urafstemningen omfatter ikke forenin-
gens formand og foreningens næstformand, 
formanden for Skolelederforeningen samt for-
manden for Lærerstuderendes Landskreds, jf. 
§ 25, stk. 2.  
 
 

Hovedstyrelsens virksomhed 

 
§ 30. 

 
Hovedstyrelsen har ansvaret for foreningens 
daglige ledelse. Den er bundet af foreningens 
vedtægter og kongressens beslutninger, men 
har i øvrigt den fulde myndighed til at optræde 
på foreningens vegne. 
 
Stk. 2. Hovedstyrelsen udøver foreningens 
forhandlingsret. 
 
Stk. 3. Hovedstyrelsen er ansvarlig for forenin-
gens midler og disses anvendelse efter de 
hjemlede formål. 
 
Stk. 4. Hovedstyrelsen administrerer Dan-
marks Lærerforenings understøttelseskasse og 
tager beslutning om anvendelse af kassens 
midler efter dennes bestemmelser. 
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Stk. 5. Hovedstyrelsen bemyndiges til i kon-
fliktsituationer med lovligt varsel over for ar-
bejdsgivere, ansættelsesmyndigheder eller 
overenskomstparter med bindende virkning for 
medlemmerne eller grupper af medlemmerne, 
som ikke er omfattet af en hovedaftale med 
Lærernes Centralorganisation, at opsige en-
hver stilling eller ethvert lønnet fagligt hverv, 
som henhører under foreningens forhandlings-
område. 

§ 31. 
 
Hovedstyrelsen bestemmer selv sin konstitue-
ring. Den nedsætter udvalg og etablerer rådgi-
vende og koordinerende fora der skal bistå 
med arbejdet i udvalgene i forhold til medlem-
mernes specifikke interesseområder. Der skal 
ved konstitueringen tages hensyn til, at forskel-
lige medlemsgruppers interesser skal vareta-
ges i forhold til såvel specifikke interesseområ-
der som til generelle løn- og ansættelsesvilkår. 
 
Stk. 2. Hovedstyrelsen samles til møde, når 
formanden bestemmer det, eller når mindst 9 
af dens medlemmer kræver det og angiver 
hvilke emner, der ønskes drøftet. I sidste til-
fælde skal mødet afholdes senest 1 uge efter, 
at begæringen er fremkommet. 
 
Hovedstyrelsens møder ledes af formanden 
eller i tilfælde af dennes fravær af næstfor-
manden. 
 
Stk. 3. Ved mundtlige forhandlinger er hoved-
styrelsen beslutningsdygtig, når 16 af dens 
medlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes 
ved almindelig stemmeflerhed. Over hovedsty-
relsens forhandlinger optages et referat. 
 
Stk. 4. I afstemning om sager, der omfattes af 
foreningens aftaleret, har repræsentanten for 
Skolelederforeningen og repræsentanten for 
Lærerstuderendes Landskreds ingen stemme-
ret. I afstemning om sager, der omfattes af 
foreningens aftaleret, har hovedstyrelsesmed-
lemmer fra IMAK ingen stemmeret. 
 
Hovedstyrelsesmedlemmet fra fraktion 4 har 
ikke stemmeret i sager, der omfattes af for-
eningens aftaleret - bortset fra sager, der om-
fattes af foreningens generelle aftaleret på det 
statslige område. 
 
Stk. 5. Hovedstyrelsens medlemmer får deres 
udgifter til porto, telefon mv. samt deres udgif-
ter i forbindelse med møderne godtgjort af 
foreningens kasse efter regler, fastsat af ho-
vedstyrelsen. 
 

Hovedstyrelsen godkender i hvert enkelt tilfæl-
de ekstern repræsentation, der udløser hono-
rar. 
 
Hovedstyrelsen fremlægger hvert 4. år på den 
ordinære kongres, forud for hovedstyrelsens 
nye valgperiode, til kongressens godkendelse, 
forslag om honorering af foreningens formand, 
foreningens næstformand, foreningens øvrige 
forretningsudvalgsmedlemmer samt af hoved-
styrelsens øvrige almindelige medlemmer inkl. 
formanden for Lærerstuderendes Landskreds.. 
 
Stk. 6. Med de i denne paragraf fastsatte be-
grænsninger bestemmer hovedstyrelsen selv 
sin forretningsorden, jf. § 33, stk. 2, § 34, stk. 2 
og § 35, stk. 2 og 3. 

Klager 

 
§ 32. 

 
Hovedstyrelsen fastlægger en struktur for for-
eningens klageinstanser, samt en afgrænsning 
af klageinstansernes kompetence og deres 
virke. Klageinstanserne afgør klager fra med-
lemmer over konkrete, personrelaterede afgø-
relser, den foretagne sagsbehandling og ser-
viceringen af det enkelte medlem i øvrigt, i 
såvel foreningens lokale som centrale led. 
 
Stk. 2 Sidste klageinstans er en ekstern op-
mand, som udpeges af hovedstyrelsen for en 
periode, som svarer til hovedstyrelsens valgpe-
riode. Den eksterne opmand træffer den ende-
lige foreningsinterne afgørelse i sagerne, jf. 
dog § 5, stk. 3 om et medlems mulighed for 
kongresprøvelse i tilfælde af eksklusion. 
 

Regnskabsår, revision, tegningsret 

 
§ 33. 

 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
Regnskabet revideres af foreningens valgte 
revisorer og en af hovedstyrelsen udpeget 
statsautoriseret revisor. De reviderede regn-
skaber skal, umiddelbart efter at de har været 
forelagt kongressen, offentliggøres i et med-
lemsblad til alle medlemmer. 
Stk. 2. Værdipapirer, som tilhører foreningen, 
eller værdipapirer, som administreres af Dan-
marks Lærerforenings understøttelseskasse, 
kan kun kvitteres eller transporteres efter de 
regler, som i hovedstyrelsens forretningsorden 
er fastsat herom. 
 
Stk. 3. Køb og salg af fast ejendom kan kun 
finde sted efter hovedstyrelsens beslutning. 
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Stk. 4 Optagelse af lån i pengeinstitut og belå-
ning af fast ejendom kan kun finde sted efter 
hovedstyrelsens beslutning. 

Sekretariatet 
 

§ 34. 
 
Formanden har ansvaret for sekretariatets 
virksomhed. 
 
Stk. 2. Hovedstyrelsen ansætter efter nærmere 
bestemmelse i forretningsordenen en sekreta-
riatsleder samt fornøden medhjælp. 

Medlemsblade 

 
§ 35. 

 
Foreningen sikrer udgivelse af medlemsblad(e) 
og tilhørende hjemmesider. Dette kan enten 
ske direkte eller foreningen kan indgå i et udgi-
verselskab, som for mere end 50 procents 
vedkommende ejes af DLF, og udgive medier-
ne via dette selskab. 
 
Stk. 2.  Hovedstyrelsen ansætter efter nærme-
re bestemmelse i forretningsordenen chefre-
daktøren. Såfremt der etableres et udgiversel-
skab, overgår ansættelseskompetencen til 
udgiverselskabet. På samme måde ansætter 
den efter forhandling med den ansvarshaven-
de redaktør medhjælp for denne. Såfremt der 
etableres et udgiverselskab, overgår også 
denne ansættelseskompetence til udgiversel-
skabet. 
 
Stk. 3. Medlemsbladenes redaktion skal holdes 
underrettet om hovedstyrelsens arbejde og har 
adgang til hovedstyrelsens og udvalgenes 
møder efter nærmere bestemmelse i forret-
ningsordenen. 

Tidsfrister 

 
§ 36. 

 
Ved tidsfrister, som fastsættes i disse vedtæg-
ter eller med hjemmel heri for indlevering af 
kandidatforslag og stillerlister, stemmesedler, 
begæringer om afholdelse af ekstraordinær 
kongres, om urafstemning, begæring om punk-
ter optaget på dagsordener, og i lignende til-
fælde, gælder, at tidsfristen udløber den fast-
satte dato kl. 16.00. I tilfælde, hvor datoen 
falder på en lørdag, søn- eller helligdag, ud-
sættes fristen til nærmest efterfølgende hver-
dag kl. 16.00. 

Foreningens opløsning 

 
§ 37. 

 
Foreningens opløsning kan kun vedtages af to 
på hinanden følgende ordinære kongresser, på 
hvilke mindst 2/3 af kongressens delegerede 
stemmer derfor. 
 
Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning an-
vendes dens midler efter kongressens nærme-
re bestemmelse. 

Vedtægtsændringer 

 
§ 38. 

 
Nærværende vedtægter kan kun ændres af 
kongressen på et ordinært eller et ekstraordi-
nært møde, og kun såfremt forslag herom er 
fremsat over for hovedstyrelsen senest 6 uger 
før mødets afholdelse. 
 
De konkrete forslag om ændring af vedtægter-
ne skal være afsendt til de delegerede senest 
4 uger før kongressens begyndelse (første 
mødedag medregnes ikke). 
 
Stk. 2. For at en vedtægtsændring kan vedta-
ges kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværen-
de delegerede stemmer for den. 
 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 

 
§ 39. 

 
Indtil udgangen af 2016 er hovedstyrelsen 
bemyndiget til – i forhold til Københavns Læ-
rerforening og for en tidsbegrænset periode – 
at træffe beslutning om at fravige bestemmel-
serne i § 15, stk. 2 om valgperioden for kon-
gresdelegerede. 
 
Stk. 2 Nærværende vedtægter træder i kraft 
ved vedtagelsen. 
 
---------------------- 
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