Bemærkninger og overgangsregler til
forslag til bestemmelser i
Vedtægt for Dansk Formands Forening

Den 26. november 2016

Kapitel I Navn og hjemsted
Ad § 1. Navn
Navnet er opretholdt uændret.
Ad § 2. Hjemsted
København er betegnelsen for hovedstadsområdet og vil kunne omfatte postnumre op
til og med 3520.
Kapitel II Formål
Ad § 3. Mission
Opgaven som faglig organisation indebærer, at de primære ydelser altid prioriteres
højest.
Ad § 4. Vision
Foreningen skal til stadighed udvikle sig i overensstemmelse med medlemmernes
krav på den bedst mulige service.
Ad § 5. Politikker
Alle fagpolitiske forhold kan omfattes af bestemmelsen.
Kapitel III Opbygning
Ad § 6. Foreningens opbygning
Den organisatoriske opbygning har til formål at skabe mindst mulig afstand mellem
medlemmet og foreningens ledelse.
Kapitel IV Medlemmer
Ad § 7. Medlemmer
Stillingsbetegnelsen er ikke afgørende for adgang til medlemskab. Medlemskab kan
bevares så længe betaling af kontingent finder sted.
Ad § 8. Medlemmernes rettigheder og pligter
Bevidst kontingentrestance sidestilles med ønske om udmeldelse og medfører tab af
rettigheder i overensstemmelse hermed.
Ad § 9. Medlemsinformation
Information kan gives på den måde, der er mest velegnet til formålet.
Ad § 10. Udmeldelse
Rettigheder og pligter bortfalder ved udløb af varselperioden.

Kapitel V Afdelinger
Ad § 11. Antal afdelinger
Opdelingen følger fortrinsvis den statslige inddeling i regionerne til varetagelse af
offentlige opgaver sammen med staten og kommunerne. Medlemmer, der er tilknyttet
en afdeling, som geografisk bliver tilpasset regionsinddelingen, følger den nye
inddeling eller kan vælge fortsat medlemskab af den hidtidige afdeling. Disse og
eventuelt andre praktiske tilpasninger i mellem de enkelte afdelinger skal være
gennemført snarest mulig og senest den 31. oktober 2016
Ad § 12. Årsmøde mv.
Erstatter de hidtidige generalforsamlinger.
Ad § 13. Valg af afdelingsbestyrelse og afdelingsformand m.fl.
De nuværende afdelingsformænd, bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter
bevarer deres poster, indtil valg mv. efter § 12 er foretaget.
Ad § 14. Honorering af afdelingsformand
De inden 17. maj 2008 valgte afdelingsformænd er ved eventuelle kommende genvalg
sikret mod reduktion af hidtidigt honorar.
Ad § 15. Tilskud til afdelingernes drift
Det faste tilskud fastsættes under hensyntagen til medlemstal. Tilskud herudover gives
efter individuel vurdering af det enkelte projekt eller opgave.
Ad § 16. Nye afdelinger
Formålet med bestemmelsen er at give mulighed for medlemsvækst, hvor der lokalt er
grundlag herfor via etablering af en afdeling.
Ad § 17. Sammenlægning af afdelinger
Formålet med bestemmelsen er i givet fald at kunne styrke indsatsen overfor
medlemmerne.
Ad § 18. Opgaver
Afdelingerne kan udover de beskrevne aktiviteter indgå i alle sammenhænge, der kan
tjene medlemmernes interesse.
Ad § 19. Øvrige bestemmelser
Information gives på den efter forholdene mest hensigtsmæssige måde.
Kapitel VI Landsråd
Ad § 20. Ordinært landsrådsmøde
Landsrådet erstatter den hidtidige kongres og hovedbestyrelse, og der afholdes
landsrådsmøde hvert andet år. I de mellemliggende år afholdes møde med
afdelingsformænd. Vedtægter kan kun ændres ved alm. Landsrådsmøder.
Ad § 21. Ekstraordinært landsrådsmøde
Bestemmelsen giver mulighed for, at der kan afholdes landsrådsmøder ud over den
faste termin.
Ad § 22. Kontingentfastsættelse
Landsrådet kan foreslå ændringer i kontingentstørrelsen.

Ad § 23. Opgaver
Landsrådet kan inddrages i alle forhold af betydning for foreningen.
Ad § 24. Afstemningsregler og vedtægtsændringer
Ved afstemning gælder almindelig stemmeflertal bortset fra vedtægtsændringer, der
kræver mindst 2/3 flertal.
Kapitel VII Landsbestyrelse
Ad § 25. Landsbestyrelse
Hver region har en plads i landsbestyrelsen hvis der er valgt en afdelingsformand, og
afdelingerne udpeger/vælger den afdelingsformand, der skal varetage hvervet i
landsbestyrelsen. Udpegning/valg skal ske snarest, dog senest den 30. juni 2008, og
de hidtidige medlemmer af forretnings-udvalget varetager landsbestyrelsens opgaver
indtil da.
Ad § 26. Konstituering af landsbestyrelsen
Den nyvalgte landsbestyrelse bestemmer selv om og på hvilken måde, den vil
tilrettelægge sit arbejde.
Ad § 27. Landsformand og næstformand
Valg af landsformand og næstformand sker på førstkommende landsbestyrelsesmøde, og valgperioden gælder frem til den 31. marts 2013. Den hidtidige forretningsfører fungerer som sådan indtil landsformand er valgt. I tilfælde af, at næstformanden
ikke bliver valgt/udpeget som medlem af landsbestyrelsen pr. 1. april 2009, vælges ny
næstformand.
Ad § 28. Nedsættelse af udvalg mv.
Vedrører alle opgaver, hvor inddragelse skønnes relevant for resultatets betydning og
værdi for medlemmerne.
Ad § 29. Budget, regnskab samt uvildig og ekstern revision
Revision foretages af ekstern statsautoriseret revisionsvirksomhed og erstatter alle
hidtidige bestemmelser om internt bogholderi, regnskabsprocedurer og revision.
Ad § 30. Øvrige indtægtsforhold
Alle indtægtsformer, der er forenelige med foreningens formål og opgaver, kan
besluttes anvendt.
Ad § 31. Tilskud til afdelingerne
Der kan tages hensyn til såvel landsdækkende som afdelingsmæssige forhold ved
fastsættelse af tilskud til afdelingerne. I øvrigt henvises til ad § 15.
Ad § 32. Opgaver
Landsbestyrelsen er foreningens øverste ledelse og varetager som sådan de
overordnede forhold, herunder vilkårene for landsformandens og sekretariatets
arbejde.

Kapitel VIII Landsformand m.fl.
Ad § 33. Tegningsret
Præcisering af grænserne for tegningsretten fastsættes i samarbejde mellem
landsformand og landsbestyrelsen.
Ad § 34. Forhandling af overenskomster mv.
Landsformanden inddrager såvel landsbestyrelsen som afdelingerne i forberedelse til
indgåelse af eller fornyelse af kollektive aftaler og overenskomster.
Ad § 35. Opgaver
Landsformanden udøver foreningens ledelse i det daglige i overensstemmelse med de
retningslinier, der er sat af landsbestyrelsen.
Ad § 36. Personaleforhold
Den daglige ledelse af sekretariatet påhviler landsformanden, idet dog beslutninger
om ansættelse og afskedigelse af personale træffes af landsbestyrelsen.
Kapitel IX Kommunikation
Ad § 37. Informationsopgaver
Der er adgang til at anvende alle former for kommunikationsmetoder eller fravælge
nogle.
Kapitel X Overgangsregler
Ad § 38. Landsformand, forståelse af vedtægt og æresmedlemmer
Det er ikke et krav, at landsformanden skal være afdelingsformand for at kunne
genvælges af landsbestyrelsen. Tilsvarende gælder for den hidtidige forretningsfører.
Kapitel XI Opløsning
Ad § 39. Regler for opløsning
Ved beslutning om overdragelse af eventuelle formuegoder, bør beslutninger
undlades, der kan give anledning til frygt for favorisering af enkeltpersoner.
Kapitel XII Ikrafttræden
Ad § 40. Ikrafttræden
Denne vedtægt træder i kraft den 26. november 2016 medmindre andet følger af de
enkelte bestemmelser eller nærværende bemærkninger og overgangsregler. På
samme måde bortfalder bestemmelserne i de hidtidige ”Vedtægter for Dansk
Formands Forening år 2014”.

