Til tillidsrepræsentanten /
suppleanten

22. december 2017
TR-udsendelse nr. 28: 17/18

Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede
Møde for nye kandidater til de forskellige poster i Københavns Lærerforening
Interesserede kandidater til bestyrelsesvalget og valget som yderligere kongresdelegerede inviteres mandag 8. januar 2018 kl. 16.30 til et møde i foreningens hus
på Frydendalsvej 24 2. sal. På mødet vil der blive redegjort for arbejdets omfang,
frikøb, forventninger, opstillingsmødets forløb, videoindslag m.v.
Indkaldelse til opstillingsgeneralforsamling
Dagsorden til opstillingsgeneralforsamlingen torsdag 22. februar 2018 kl. 16.30
UCC Campus Carlsberg
Hummeltorvet 3/ auditorium w2.04
1799 København V
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og hjælpedirigent.
Valg af referenter.
Fastsættelse af forretningsorden.
Opstilling af kandidater til formandsvalget og næstformandsvalget.
Opstilling af mindst 6 kvindelige og mindst 6 mandlige kandidater til
valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Opstilling af kandidater til valget af supplerende kongresdelegerede.
Selve afstemningen foregår ved elektronisk afstemning efter nedenstående
kalender.

Ad. 1: Bestyrelsen foreslår Malene Brandt Nielsen, Skolen ved Sundet som dirigent og Ivan Jespersen, sekretariatet som hjælpedirigent.

Ad. 2: Bestyrelsen foreslår, at Anne Lindegård og Bente Grønbæk Bruun fra
KLF’s sekretariat vælges til referenter.
Ad. 3: Bestyrelsen foreslår følgende forretningsorden, som har været anvendt ved
sidste opstillingsgeneralforsamling:
1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af dirigent og hjælpedirigent. Dirigenten leder valget af referenter. Forhandlingerne optages på
bånd til støtte for udarbejdelse af referat, jf. vedtægtens § 10. Stemmetællingsudvalget fungerer som stemmetællere.
2. Generalforsamlingen afvikles efter dagsordenen. Generalforsamlingen kan dog
udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter.
3. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden
opretholdes. Deltagerne i generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter
dirigentens afgørelse.
4. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten.
5. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Kandidater vil dog være
undtaget fra denne bestemmelse.
6. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten
afgør, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning.
Generalforsamlingen kan dog ændre denne rækkefølge.
Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog vedtægternes §§ 5.

Generelt om valgene:
Der skal vælges
- en formand
- en næstformand
- 7 øvrige bestyrelsesmedlemmer
- 4 suppleanter til bestyrelsen
Alle ovenævnte er også kongresdelegerede.
KLF har i alt 18 kongresdelegerede i DLF
Hvis nogle af ovenstående også er medlem af Hovedstyrelsen tæller de ikke med
blandt KLF´s kongresdelegerede.
Der skal derfor vælges mellem 5 – 7 yderligere kongresdelegerede. I øjeblikket er
to Hovedstyrelsesmedlemmer blandt kandidaterne til bestyrelsesvalget.
Ved valget til formand kan man afgive 1 stemme
Ved valget til næstformand kan man afgive 1 stemme
For at blive valgt til formand eller næstformand kræves 50 % af de på kandidaterne afgivne stemme, hvis det ikke er tilfældet foretages omvalg blandt de to kandidater, der har fået flest stemmer.

3

Ved valget af den øvrige bestyrelse har man 11 stemmer (Der skal vælges 7 personer til bestyrelsen og 4 suppleanter). Der kan kun afgives 1stemme pr. kandidat.
Ved valget af yderligere kongresdelegerede har man 7 stemmer. Der kan kun afgives 1 stemme pr. kandidat.
Ad. 4.-6.
Vi har kun én opstillingsgeneralforsamling (undtagelse - hvis der ikke længere er
kandidater til næstformandsposten efter valget af formand). Hvis man ønsker at
opstille både som formandskandidat, næstformandskandidat, kandidat til bestyrelsen og supplerende kongresdelegeret skal man altså på mødet 22. februar opstille
til alle 4 poster.
Ad. 5.
Såfremt en formandskandidat/næstformands-kandidat også opstiller som kandidat
til bestyrelsen, afholdes først formands- og næstformandsvalg, og når dette er opgjort, bestyrelsesvalg.
Formands- og næstformandsvalget afgøres i samme valgrunde. En kandidat kan
godt opstille til begge poster. Såfremt en kandidat, der opstiller til begge poster,
vælges til formand vil dette valg være gældende. Hvis der efter afholdelsen af
formandsvalget ikke længere er en kandidat til næstformandsposten afholdes der
en ny opstillingsgeneralforsamling med punktet: Opstilling af kandidater til næstformandsvalget.
Er der kun opstillet to kandidater til formands- og næstformandsvalget, er den
valgt, der har opnået det højeste stemmetal. Er der flere end to kandidater til hver
post, er valget kun gyldigt, når der på en af kandidaterne er faldet over 50 % af de
på kandidaterne afgivne stemmer. Er dette ikke tilfældet, finder omvalg sted mellem de to, der har opnået højest stemmetal.
Ad. 5 og 6:
Det er muligt at opstille både til bestyrelsen og til valget som supplerende kongresdelegeret. Begge valghandlinger foregår samtidigt. Såfremt kandidaten vælges
til bestyrelsen eller som suppleant til bestyrelsen er vedkommende automatisk
kongresdelegeret.
Ved valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen afgør almindelig stemmeflerhed valget, således at de (3)4 kvindelige kandidater og de (3)4 mandlige kandidater, der har opnået flest stemmer, er bestyrelsesmedlemmer, og de to næste
kvindelige og de to næste mandlige kandidater er suppleanter i rækkefølge efter
deres stemmetal for henholdsvis kvindelige og mandlige bestyrelsesmedlemmer.
Såfremt næstformanden er en mand, skal der kun vælges 3 mandlige medlemmer
til bestyrelsen, såfremt næstformanden er en kvinde, skal der kun vælges 3 kvindelige medlemmer til bestyrelsen.
Ved valget af supplerende kongresdelegerede er der ikke kønskvotering.
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Kalender for valget til bestyrelsen
 8. januar 2018 kl. 16.30. Møde for interesserede kandidater til bestyrelsen. Der
redegøres for arbejdets omfang, frikøb, forventninger, opstillingsmødets forløb, videoindslag m.v. Mødet afholdes Frydendalsvej 20
 22. februar 2018 Fælles TR- og AMR-møde på UCC kl. 13.30 – 16.30
 22. februar 2018 kl. 16.30 ─ Opstillingsgeneralforsamling.
 Frem til 12. marts −Valgkamp. Referatet af opstillingsgeneralforsamlingen
lægges på hjemmesiden og kandidaterne får plads til egne indlæg på hjemmesiden.
1. Afstemningsrunde om valg af formand og næstformand
12. marts kl. 9.00 – 15. marts kl. 16.00
Afstemningsdage om valget til formand og næstformand. Valget foregår ved elektronisk urafstemning. Resultatet vil foreligge15. marts kl. 17.00 på hjemmesiden.
Der kræves 50 % af de på kandidaterne afgivne stemmer for at blev valgt i første
runde.
2. Afstemningsrunde om valg af formand og næstformand (eventuelt)
19. marts kl. 9.00 – 22. marts kl. 16.00
Denne afstemning gennemføres såfremt der ikke er en kandidat til formands- eller
næstformandsvalget, der opnår mindst 50 % af de på kandidaterne afgivne stemmer i første valgrunde.
Resultatet vil foreligge 22. marts kl. 17.00 på hjemmesiden
3. Afstemningsrunde om valg af næstformand (eventuelt)
9. april kl. 9.00 – 12. april kl. 16.00
Der kan evt. blive brug for en 3. runde omkring næstformandsvalget, hvis den
valgte formand i 2. runde er identisk med den næstformandskandidat, der blev
valgt i 1. runde med over 50 % af de afgivne stemmer.
4. Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede
16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00
Her vælges den øvrige bestyrelse på 7 medlemmer. Hvis den valgte næstformand
er en kvinde skal der vælges 3 kvinder og 4 mænd. Hvis den valgte næstformand
er en mand skal der vælges 4 kvinder og 3 mænd.
Der skal desuden vælges 2 kvindelige og 2 mandlige suppleanter.
Bestyrelsen og suppleanterne er automatisk kongresdelegerede.
KLF har 18 pladser som kongresdelegerede.
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Herudover skal vælges mellem 5-7 yderligere kongresdelegerede (afhængig af om
der er bestyrelsesmedlemmer, der også er medlemmer af hovedstyrelsen og dermed automatisk har plads i kongressen).
Ved opstillingsgeneralforsamlingen skal den enkelte kandidat angive, om man
opstiller til både bestyrelse (under punkt 5) og supplerende kongresdelegeret (under punkt 6), eller om man kun opstiller som supplerende kongresdelegeret.
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