§§§
VEDTÆGTER for FRIE SKOLERS LEDERE

§ 1 Navn
Foreningens navn er Frie Skolers Ledere.

§ 2 Formål og virksomhed
	Frie Skolers Lederes formål er at varetage medlemmernes ledelsesfaglige, økonomiske
og tjenstlige interesser og at styrke sammenholdet mellem foreningens medlemmer.
	Foreningens formål søges bl.a. fremmet ved…
Stk. 2

… at varetage foreningens interesser på alle niveauer, herunder målrettet samarbejde
med og kontakt til politiske beslutningstagere

Stk. 3

… at arbejde for optimale løn-, pensions-, ansættelses- og arbejdsvilkår for medlem-		
merne, bl.a. gennem varetagelse af aftaleretten for ledergruppen via foreningens 		
medlemskab af LC-LederForum

Stk. 4

… at rådgive, vejlede og give bistand til medlemmer i tjenstlige anliggender. Behovet for
juridisk bistand vurderes i de konkrete tilfælde

Stk. 5

… at afholde møder, kurser og konferencer om ledelsesfaglige og organisatoriske spørgsmål

Stk. 6

… at formidle informationer, således at medlemmerne altid kan være orienteret om foreningens synspunkter

Stk. 7

… at samarbejde med andre organisationer gennem LC-LederForum og andre interesseorganisationer i ind- og udland

Stk. 8

… at deltage i pædagogisk, ledelsesfagligt og administrativt udviklingsarbejde på centralt
plan
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Stk. 9

Samarbejdsrelationerne til Frie Skolers Lærerforening beskrives i vedtægterne for ”Frie
Skolers Forhandlingsfællesskab”

Stk. 10	Frie Skolers Lederes vedtægter må ikke være i modstrid med vedtægterne for LC, LCLederForum og Frie Skolers Forhandlingsfællesskab.

§ 3 Medlemmer
Ret til medlemskab af Frie Skolers Ledere har skoleledere, viceskoleinspektører, fostandere, viceforstandere og afdelingsledere, der er ansat inden for LC-LederForums og Frie 		
Skolers Lederes aftale- og overenskomstområde.
Stk. 2

Medlemmer, der afskediges uansøgt fra deres stilling, indtil ny lederansættelse opnås, 		
har ret til fortsat medlemskab.

Stk. 3

Almindelige medlemmer har stemmeret i foreningen Frie Skolers Ledere.

Stk. 4

Et medlem oppebærer fulde medlemsrettigheder og er tilsvarende undergivet fulde
medlemsforpligtelser, når kontingentindbetalingen er modtaget på foreningens sekre-		
tariat, jf. dog § 3, Stk.8.
Rådgivning og bistand ydes kun i forbindelse med hændelser og forhold, der formelt er 		
opstået efter, at kontingentindbetalingen er modtaget på foreningens sekretariat.

Stk. 5

Medlemmer er forpligtet til at give foreningen alle relevante oplysninger om eksempelvis
cpr. Nummer, ansættelsessted, bopæl, stillingskategori, løn og beskæftigelsesgrad samt
efterfølgende ændringer i disse forhold. Foreningen kan fortroligt videreformidle disse 		
oplysninger inden for medlemsgruppen og efter foreningens formål.

Stk. 6

Indmeldelse sker ved skriftlig/elektronisk henvendelse til sekretariatet. Det påhviler 		
bestyrelsen at påse, at betingelserne for medlemskab er opfyldt.

Stk. 7

Nyindmeldte medlemmer betaler kontingent fra den 1. i måneden efter indmeldelsen,
idet medlemskabet dog indtræder fra datoen for modtagelsen af den skriftlige ind		
meldelse.

Stk. 8	Finder indmeldelse som almindeligt medlem sted senere end 3 måneder efter, at vedkommende har opnået ret til medlemskab, indtræder medlemmets krav på at opnå juri-
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disk bistand fra foreningen først efter tre måneders ubrudt medlemskab.
Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere herfra. I sådanne tilfælde betaler
medlemmet omkostningerne forbundet hermed fastsat af bestyrelsen. Tilsvarende regler
finder anvendelse ved genindmeldelse.
Stk. 9

Udmeldelse skal ske ved skriftlig/elektronisk henvendelse til sekretariatet med mindst
en måneds varsel til en måneds udgang.

Stk. 10	Fra den dag foreningen - enten selv eller gennem forhandlingsorganisationer, den er
tilsluttet - har varslet arbejdskonflikt, eller der fra arbejdsgiverside er varslet arbejdskonflikt, kan udmeldelse ikke ske.
Bestyrelsen kan dog i ganske særlige tilfælde meddele dispensation.
Udmeldelse kan dog ske efter de almindelige regler, hvis et almindeligt medlem overgår
til en anden stilling uden for foreningens overenskomstområde og indmelder sig i den 		
forhandlingsberettigede organisation på området.
Stk. 11

Medlemmer, der overgår til pension eller efterløn kan overføres til Frie Skolers Lederes 		
særlige pensionistgruppe uden stemmeret og med særligt kontingent, der fastsættes på
	Frie Skolers Lederes årlige generalforsamling.
	Frie Skolers Ledere arrangerer hvert år et dagseminar, hvor pensionistmedlemmerne 		
kan mødes og drøfte relevante emner.

§ 4 Bestyrelsen
	Frie Skolers Ledere ledes af en bestyrelse under ansvar for generalforsamlingen, der er 		
foreningens øverste myndighed.
Stk. 2

Bestyrelsen består af formand, næstformand og maksimalt 10 almindelige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen søges sammensat på tværs af alle skoleformer, således at der sikres størst
mulig mangfoldighed, alsidighed og bredde i bestyrelsesarbejdet.

Stk. 3	Foreningens bestyrelse fastsætter frikøb, honorarer og øvrige vilkår for formand, næst
formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer på baggrund af bestyrelsens budgetforslag
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Stk. 4

Næstformanden har under ansvar overfor bestyrelsen det daglige politiske ansvar for 		
foreningens økonomi.

Stk. 5

Ved formandens permanente fratræden i valgperioden konstitueres næstformanden
som formand og et af de andre medlemmer som næstformand. Ved næstformandens
permanente fratræden konstitueres et af de andre medlemmer som næstformand.

Valg til bestyrelsen
Stk. 6

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling i Frie Skolers Ledere.
Senest tre uger før afholdelsen af generalforsamlingen skal kandidatliste til valg af 		
formand, næstformand, øvrige bestyrelsesmedlemmer, generalforsamlings-valgte revisorer og suppleanter for disse være bestyrelsen i hænde forsynet med kandidatens underskrift på, at vedkommende er villig til at modtage valg.
En kandidat kan på samme liste være opstillet såvel til formand som til næstformand og 		
almindeligt bestyrelsesmedlem.

Stk. 7

Hver liste må kun indeholde navnet på en kandidat, der er almindeligt medlem. Alle
almindelige medlemmer er valgbare, dog ikke medlemmer, der samtidig er valgt til
bestyrelsen i en skoleorganisation, hvis medlemsskoler er omfattet af foreningens over		
enskomster.
Såfremt et bestyrelsesmedlem efterfølgende vælges ind i en bestyrelse i en skoleorganisation, hvis medlemsskoler er omfattet af foreningens overenskomster, eller hvis bestyrelsesmedlemmet ikke længere er medlem af foreningen, skal vedkommende straks 		
fratræde som bestyrelsesmedlem.

Stk. 8

Der vælges ikke suppleanter. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder inden for valgperioden, fortsætter bestyrelsen med et bestyrelsesmedlem mindre. Hvis bestyrelsens samlede antal medlemmer kommer under seks inklusiv formand og næstformand, skal der 		
indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling for at holde nyvalg til de ledige poster.

Stk. 9

Valgene gælder indtil næste ordinære generalforsamling, hvor de pågældende valg finder
sted.

Stk. 10

Alle valg til bestyrelsen er skriftlige.
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Valg til formand og næstformand
Stk. 11

Valg til formand og næstformand gælder for to år. Formanden vælges i lige år og næstformanden vælges i ulige år jf. § 4 Stk. 19

Stk. 12

På stemmesedlerne skal formands- hhv. næstformandskandidaterne være opført i alfabetisk rækkefølge. Der må kun afgives én stemme på formand og kun én stemme på
næstformand. Valgene afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de afgivne stemmer dog
således, at opnår ingen af de opstillede kandidater mindst 50 % af de afgivne stemmer,
foretages en ny afstemning mellem de to kandidater, der opnåede flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed mellem de kandidater, der opnåede flest stemmer, foretages en ny 		
afstemning mellem disse kandidater. Såfremt denne afstemning atter medfører stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning af mødets dirigent.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Stk. 13

Valg til øvrige 10 bestyrelsesposter gælder for 3 år ved forskudte valg jf. § 4, Stk. 19
På stemmesedlen er kandidaterne opført i alfabetisk rækkefølge.
Er en af kandidaterne blevet valgt til hhv. formand eller næstformand, slettes vedkommende på listen.

Stk. 14

Stemmesedlen må højst være forsynet med krydser, der svarer til det antal valg, der skal
foretages. Der må højst sættes ét kryds ud for hver bestyrelseskandidat.

Stk. 15

Valgets resultat afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed afgøres 		
valget ved lodtrækning af mødets dirigent. Valgets resultat offentliggøres på generalforsamlingen.
I tilfælde af kandidatmangel påhviler det bestyrelsen at finde og opstille det nødvendige 		
antal kandidater.

Øvrige valg
Stk. 16

Valg af revisorer og revisorsuppleanter gælder for ét år. Revisorer og suppleanter for 		
disse skal være almindelige medlemmer af foreningen i deres valgperiode.

Stk. 17

Den nyvalgte bestyrelse træder i funktion den 1. maj. Nyvalgte revisorer træder i funktion
umiddelbart efter valget.
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Stk. 18

Bestyrelsesformanden sikrer den nødvendige sekretariatsbistand til forberedelse og
gennemførelse af valgene.

Stk. 19	Overgangsordning hvor formandskabet fremadrettet vælges for en periode af to år og 		
øvrige bestyrelsesmedlemmer for en periode af tre år:
- formandskabet valgt for en toårig periode på generalforsamlingen april 2015 fortsæt		
		 ter frem til generalforsamlingen april 2017
- på generalforsamlingen april 2017 vælges formanden for et år og næstformanden for
		 to år
- fem bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen april 2015 for to år fortsæt		 ter valgperioden frem til generalforsamlingen 2017
- tre bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen april 2016 for en treårig
		 periode. To vælges for en toårig periode.
- fire bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen april 2017 for en treårig 		
		 periode. En for en etårig periode.
- Tre bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen april 2018 for en treårig 		
		 periode.

§ 5 Generalforsamling i Frie Skolers Ledere
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
	Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april. Tid og sted 		
bekendtgøres via e-mail senest seks uger før afholdelsen. Dagsorden bekendtgøres via 		
e-mail senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter dagsorden for den årlige generalforsamling, idet dagsordenen dog
mindst skal indeholde:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Valg af referent
3.	Fastsættelse af forretningsorden
4. Bestyrelsens beretning ved formanden
5. Regnskabsaflæggelse ved næstformanden
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand eller næstformand jf. § 4 Stk. 19
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 4 Stk. 19
9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
10.	Fastsættelse af budget og kontingenter
11. Eventuelt
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Stk. 3

På generalforsamlingen udarbejdes et beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten
og referenten.

Stk. 4

Bestyrelsen er pligtig til at optage et forslag på dagsordenen, når et medlem senest tre 		
uger før generalforsamlingen skriftligt har udtrykt ønske herom. Bestyrelsen er pligtig til
via mail at udsende alle indkomne forslag herunder evt. forslag til kontingenter – senest
to uger før generalforsamlingen.

Stk. 5

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers varsel.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at mindst 1/3 af 		
medlemmerne skriftligt har fremsat krav herom med et motiveret dagsordensforslag.

§ 6 Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. For-		
manden leder møderne. Ved formandens forfald overtager næstformanden formandens 		
forpligtelser.
Bestyrelsen fastsætter herudover selv sin forretningsorden. Regler for antal af møder, 		
mødernes dagsorden, nedsættelse af udvalg, udpegning til eksterne poster m.v. fast-		
sættes af bestyrelsen selv, idet der dog skal afholdes mindst 5 møder årligt. Der optages
referat af bestyrelsens møder.
Stk. 2	Foreningen styres i dagligdagen af et forretningsudvalg i henhold til ”Forretningsorden for
bestyrelsen i Frie Skolers Ledere”.
Stk. 3

Bestyrelsen sikrer, at foreningen har den nødvendige sekretariatsbetjening.

§ 7 Overenskomster
	Foreningens medlemmer er bundet af og forpligtet efter de overenskomster og aftaler, 		
som foreningen har indgået eller måtte indgå med ministerier, andre organisationer, 		
institutioner m.v.
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§ 8 Økonomi
Generalforsamlingen i Frie Skolers ledere fastsætter kontingent for medlemsgrupperne 		
på baggrund af bestyrelsens budgetforslag
Stk. 2	Frie Skolers Lederes midler indsættes på to eller flere konti.
Stk. 3

Næstformanden har ansvar for foreningens bogholderi- og kassefunktion og skal sikre 		
den nødvendige personelle adskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner.
Bestyrelsen etablerer de fornødne kontrolforanstaltninger til sikring af foreningens ak-		
tiver.

Stk. 4

Sekretariatet inddrages i fornødent omfang med henblik på sikker og korrekt dokumentation og registrering af indtægts- og udgiftsposter, idet der altid skal være mere end en 		
person, der godkender foreningens udbetalinger.

Stk. 5

Næstformanden orienterer løbende Bestyrelsen om Frie Skolers Lederes økonomi.

Stk. 6

Næstformanden sikrer, at der udarbejdes årligt regnskab og forslag til budget.

Stk. 7	Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskab og bilag fremsendes til forenin-		
gens revisor senest ved udgangen af februar måned i det følgende år.

§ 9 Særlige afsatte midler
Med virkning fra 1. januar 2014 overfører Frie Skolers Ledere midler til en særskilt konto.
	Fra denne konto foretager Frie Skolers Ledere tilbagebetaling til Frie Skolers Lærerforening i henhold til aftale.
Stk. 2

Beløbet fastsættes på Frie Skolers Lederes generalforsamling gennem vedtagelse af 		
foreningens budget. Renteindtægter tilskrives denne konto.

Stk. 3

Bestyrelsen i Frie Skolers Ledere fastlægger de overordnede retningslinjer for de særlige
afsatte midler.
De særlige afsatte midler indgår som en særskilt post i det samlede budget og regnskab
for Frie Skolers Ledere.

Stk. 4

Nærværende bestemmelserne om de særlige afsatte midler ophæves, når gælden til Frie
Skolers Lærerforening er afviklet.
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§ 10 Ændring af vedtægter
Nærværende vedtægt er fastlagt af Frie Skolers Lederes generalforsamling. 			
Vedtægtsændringer kan kun finde sted på en generalforsamling.
Der kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Evt. blanke stemmer tæller som 		
afgivne, mens evt. ugyldige stemmer tæller som ikkeafgivne.

§ 11 Ophævelse af foreningen
Et forslag om opløsning af foreningen skal vedtages på en generalforsamling indkaldt 		
efter gældende regler, hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for. 		
	Opnås ikke 2/3 flertal for forslaget, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor
beslutningen træffes ved almindeligt flertal.
I tilfælde af foreningens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens
bestemmelse og i overensstemmelse med foreningens formålsbestemmelse.

§ 12 Ikrafttræden
Nærværende vedtægter træder i kraft den 1. januar 2016.
Ændret på ekstraordinær generalforsamling i Middelfart den 5. november 2015 og ekstraordinær generalforsamling i Vejle den 9. december 2015.
Vedtægtens ikrafttræden forudsætter godkendelse på repræsentantskabsmøde i Frie 		
Skolers Lærerforening den 6. november 2015
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