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Vedtægter 
 

Forslag til vedtægtsændringer Nugældende regler 
 

§ 8. Kredsstyrelsen 
Kredsen ledes af en styrelse på 5 
medlemmer, der vælges i lige år. 
Valgperioden er sammenfaldende med 
kongressens valgperiode. 
 

 

§ 8. Kredsstyrelsen 
Kredsen ledes af en styrelse på 6 
medlemmer, der vælges i lige år. 
Valgperioden er sammenfaldende med 
kongressens valgperiode. 
 

Stk. 2 
Valg af kredsformand, kredsstyrelse, 
delegerede samt suppleanter for disse 
gennemføres i overensstemmelse med de 
af hovedstyrelsen før hver 
valggeneralforsamling udsendte 
retningslinjer, jf. Danmarks Lærerforenings 
vedtægter. 
 

Stk. 2 
Valg af kredsformand, delegerede, 
kredsstyrelse samt suppleanter for disse 
gennemføres i overensstemmelse med de 
af hovedstyrelsen før hver 
valggeneralforsamling udsendte 
retningslinjer, jf. Danmarks Lærerforenings 
vedtægter. 
 

Stk. 3 
Forslag til kandidater kan fremsættes såvel 
forud for generalforsamlingen som på 
denne. De forud for generalforsamlingen 
indkomne kandidatforslag udsendes 
sammen med den endelige dagsorden.  
 

Stk. 3 
Forslag til kandidater kan fremsættes såvel 
forud for generalforsamlingen som på 
denne. De forud for generalforsamlingen 
indkomne kandidatforslag udsendes 
sammen med den endelige dagsorden. 

Stk. 4 
Valgene foretages på denne måde: 
 

1. Formand, som tillige er delegeret 
2. 4 kredsstyrelsesmedlemmer 
3. 2 suppleanter til kredsstyrelsen 
4. Yderligere kongresdelegerede 

vælges blandt de valgte 
kredsstyrelsesmedlemmer 

5. 2 suppleanter for den/de 
kongresdelegerede 

6. 2 kritiske revisorer og 2 
revisorsuppleanter 

 

Stk. 4 
Valgene foretages på denne måde: 
 

1. Formand, som tillige er delegeret. 
2. Øvrige delegerede. 
3. 2 suppleanter for den/de 

kongresdelegerede, der ikke er 
formand 

4. Kredsstyrelsesmedlemmer. Antallet 
afpasses, således at der, inklusiv 
formand og delegerede, i alt er 
valgt 6 kredsstyrelsesmedlemmer. 

5. 2 suppleanter til kredsstyrelsen 
6. 2 kritiske revisorer og 2 

revisorsuppleanter. 
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Stk. 5 
Hvis der blandt de 5 valgte 
kredsstyrelsesmedlemmer ikke er mindst 
én repræsentant fra hver af de to 
kommuner i kredsen, foretages valg af en 
repræsentant fra den kommune, der ikke i 
forvejen er repræsenteret i kredsstyrelsen. 
Valget foretages af og blandt de 
almindelige medlemmer i den pågældende 
kommune og valgperioden er den samme 
som for den øvrige kredsstyrelse. 
Den valgte repræsentant tiltræder 
kredsstyrelsen med stemmeret.  
 

Stk. 5 
Hvis der blandt de 6 valgte 
kredsstyrelsesmedlemmer ikke er mindst 
én repræsentant fra hver af de to 
kommuner i kredsen, foretages valg af en 
repræsentant fra den kommune, der ikke i 
forvejen er repræsenteret i kredsstyrelsen. 
Valget foretages af og blandt de 
almindelige medlemmer i den pågældende 
kommune og valgperioden er den samme 
som for den øvrige kredsstyrelse. 
Den valgte repræsentant tiltræder 
kredsstyrelsen med stemmeret. 

Stk. 6 
Styrelsen konstituerer sig selv med 
næstformand og kasserer. Formand og 
kasserer kan ikke være samme person. 
Kredsstyrelsen kan tiltrædes af en af 
kredsstyrelsen blandt kredsens almindelige 
medlemmer udpeget kredskasserer uden 
stemmeret. 
 

Stk. 6 
Styrelsen konstituerer sig selv med 
næstformand og kasserer. Formand og 
kasserer kan ikke være samme person. 
 

Stk. 7 
Hvis et medlem udtræder af kredsstyrelsen 
i perioden, indtræder suppleanten i valgte 
rækkefølge.  
Dog hvis en kommune i løbet af 
valgperioden mister sin repræsentant, og 
der ikke i kredsstyrelsen er andre fra den 
pågældende kommune, indtræder den 
kredsstyrelsessuppleant, der er fra den 
pågældende kommune. Er der ingen, 
vælges der på et medlemsmøde i den 
pågældende kommune en repræsentant af 
og blandt den pågældende kommunes 
almindelige medlemmer.  
I et sådant tilfælde indtræder ingen 
suppleant i kredsstyrelsen. 
 

Stk. 7 
Hvis et medlem udtræder af kredsstyrelsen 
i perioden, indtræder suppleanten i valgte 
rækkefølge.  
Dog hvis en kommune i løbet af 
valgperioden mister sin repræsentant, og 
der ikke i kredsstyrelsen er andre fra den 
pågældende kommune, indtræder den 
kredsstyrelsessuppleant, der er fra den 
pågældende kommune. Er der ingen, 
vælges der på et medlemsmøde i den 
pågældende kommune en repræsentant af 
og blandt den pågældende kommunes 
almindelige medlemmer.  
I et sådant tilfælde indtræder ingen 
suppleant i kredsstyrelsen. 
 

 

§ 13. Vedtagelse 
Nærværende vedtægter er vedtaget på 
kredsens ordinære generalforsamling den 
9. marts 2016. 
 

 

 

§ 13. Vedtagelse 
Nærværende vedtægter er vedtaget på 
kredsens stiftende generalforsamling den 
14. marts 2012. 
Vedtægterne træder i kraft den 1. april 
2012. 
 

 
 
 


