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Vedtaget på generalforsamlingen den 29-01-2010

 Vedtægter for Dansk Jernbaneforbund 
Lokomotivpersonalets områdegruppe 

Lokalgruppe DSB Struer
§ 01.  Lokalgruppens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes i henhold til 
DJ Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB´s vedtægter.
Den ordinære generalforsamling annonceres i Det Blå Blad, og
afholdes den 3. fredag i januar.

§ 02.  Møder og generalforsamlinger bekendtgøres ved opslag på opholdsstuen senest           
 14 dage før deres afholdelse. 

I en krisesituation kan bestyrelsen indkalde til generalforsamling med kortere
varsel.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage 
før generalforsamlingen, og fremlægges på stuen senest 6 dage før denne.                  
Gruppens regnskab fremlægges på stuen senest 6 dage før den ordinære        
generalforsamling.

§ 03.  På skriftligt forlangende af mindst 25 % af gruppens medlemmer er bestyrelsen
pligtig til med 10 dages frist, at indkalde til møde eller generalforsamling.

§ 04.  Er der ikke mindst 20 % af medlemmerne tilstede ved generalforsamling eller
møder, har bestyrelsen bemyndigelse til at lade afholde ekstraordinær 
generalforsamling en halv time efter den først ansatte, og denne er da 
beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer.

§ 05.  Til gruppens generalforsamlinger og møder, vælges en dirigent der leder
 disse.

§ 06.  Såfremt der er bragt flere kandidater i forslag til bestyrelsen eller udvalg, 
afgøres valget ved skriftlig afstemning blandt medlemmerne ved 
generalforsamlingen.
Alle øvrige afstemninger ved møder og generalforsamlinger foregår ved 
håndsoprækning. Dog afstemmes der skriftligt på et medlems forlangende.
Ved afstemning er simpelt flertal afgørende.
A : I tilfælde, hvor der er afgivet lige mange stemmer på to eller flere 

 kandidater til bestyrelse eller udvalg, foretages der omvalg.
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B : I alle andre tilfælde hvor stemmetallet står lige, bortfalder sagen hvorom
afstemningen har været foretaget. Samme sag kan herefter kun genoptages

 på en generalforsamling, dersom den første afstemning fandt sted på et 
gruppemøde. Er sagen behandlet på en generalforsamling uden der er opnået    
enighed, skal sagen sendes til urafstemning. 

§ 07.  
Stk.1  Valg af formand og bestyrelse sker i henhold til Lokomotivpersonalets     

Områdegruppe DSB´s love. 
Bestyrelsen består af tre medlemmer der vælges for en toårig periode.
Formanden  vælges i lige år.
Kassereren og ét bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.
Herudover vælges der to bestyrelsessuppleanter.

Stk.2  Såfremt der opstilles flere kandidater til et formandsvalg,
Afholdes der urafstemning blandt de opstillede kandidater.
Urafstemningen skal være afsluttet senest 14 dage efter
Generalforsamlingens afholdelse.           

Stk.3  Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, en sekretær, en
ansvarshavende feriemand og en fanebærer.
Sekretæren fører gruppens protokol.
Kassereren er selvskrevet medlem af kulturudvalget.
Bestyrelsen er ansvarlig for fanens stand og opbevaring, jævnfør 
“Særlige regler for Lokalgruppe Struer”.

§  08. 
Stk.1  Der er to bilagskontrollanter, valgt for en toårig periode.

Én er på valg i lige år, og én er på valg i ulige år. 
Herudover er der en bilagskontrollantsuppleant.
Bilagskontrollantsuppleanten er stedfortræder for bilagskontrollanterne i  
tilfælde af sygdom.   

Stk.2  Kulturudvalget har tre medlemmer udover kassereren. 
To er på valg i lige år, én er på valg i ulige år.

Stk.3  Lokalgruppebestyrelsen udpeger af sin midte repræsentanter til 
Lokomotivpersnalets Områdegruppes generalforsamling.
Alle suppleanter til bestyrelse og udvalg vælges for ét år.
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§ 09.  Lokalgruppeformanden leder lokalgruppens daglige drift i henhold til            
Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB´s vedtægter. 
Kun formanden eller en af ham udpeget repræsentant må foretage 
henvendelser og forhandlinger på gruppens vegne.

§ 10.  Kulturudvalget skal søge at fremme det sociale samvær blandt lokalgruppens 
medlemmer og Dansk Jernbaneforbunds øvrige lokale medlemmer.
Kulturudvalget arbejder uafhængigt af lokalgruppebestyrelsen men deltager i    
det praktiske arbejde ved generalforsamlinger og medlemsmøder.
Udvalget har rådighed over et evt. overskud ved egne aktiviteter, men kan til
enhver tid søge lokalgruppebestyrelsen om økonomisk støtte.

§ 11.  Gruppebestyrelsen, ved den ansvarlige feriemand, administrerer al ferie og      
permissionssøgning efter gældende regler.

§ 12.  Der vælges to turberegnere på den ordinære generalforsamling.
Valgperioden er 1 år.
Turberegnerne forestår turopbygningen sammen med repræsentanter for     
bestyrelsen.
Ændringer i turene, og medlemmers forslag til ændringer, drøftes mellem    
turberegnere og bestyrelsens repræsentanter.
Det begrundes hvis et ændringsforslag ikke godtages. 

§ 13.  Lokalgruppen kan ikke tilsluttes nogen organisation eller forening udenfor
Dansk Jernbaneforbund med mindre 75 % af medlemmerne ved urafstemning
stemmer herfor.

§ 14.  Ved varetagelse af gruppens interesser, kan der ydes vederlag efter gældende 
skattelovgivning, indenfor rammerne af "Særlige regler for Lokalgruppe 
Struer”. 


