Vedtægter for Dansk Jernbaneforbund,
Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB
§ 1 Navn
Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Jernbaneforbund Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB. Forkortes: DJ LPO DSB.
Stk. 2. Foreningen hjemsted fremgår af Områdegruppebestyrelsens forretningsorden.
§ 2 Formål
Stk. 1. Områdegruppens formål er at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser i forhold til DSB og i Dansk Jernbaneforbund.
Såvel områdegruppen som lokalgrupperne og det enkelte medlem skal følge bestemmelserne i Dansk Jernbaneforbunds love.
§ 3 Medlemmerne
Stk. 1. Medlemskab af områdegruppen og dennes lokalgrupper følger af medlemskabet af Dansk Jernbaneforbund, som i henhold til forbundsloven henfører medlemmerne efter ansættelsesområde.
Stk. 2. Straks efter optagelsen udleveres områdegruppens og lokalgruppens vedtægter til medlemmet.
Stk. 3 Kontingentets størrelse og forhold omkring indskud, kontingentindeholdelse
med videre fremgår af forbundsloven.
Stk. 4. Udmeldelse af forbundet kan kun ske med 6 måneders varsel, og kun ved
skriftlig motiveret anmodning derom gennem lokalgruppen til områdegruppen.
Stk. 5 Alle medlemmer af LPO DSB som betaler kontingent jf. forbundsloven § 10.0 er
valgbare til tillidsposter i Områdegruppen og lokalgrupperne.
§ 4 Områdegruppen
Stk. 1. Områdegruppens medlemmer er fordelt på et antal lokalgrupper, som kan
omfatte et eller flere tjenestesteder. Den aktuelle opdeling fremgår af bilag 1. Områdegruppebestyrelsen fastlægger lokalgruppernes område og tilhørende tjenestesteder under hensyntagen til lokalgruppernes egne ønsker. Områdegruppebestyrelsen
kan oprette eller nedlægge lokalgrupper. Dette kræver særskilt behandling på et
bestyrelsesmøde og et flertal på mindst 3 / 4 af de afgivne stemmer.
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Stk. 2. Områdegruppeformanden forestår den daglige ledelse af områdegruppen, i
samarbejde med øvrige valgte til daglig ledelse, jf. den af områdegruppebestyrelsen vedtagne forretningsorden. Forretningsordenen kan ændres på et bestyrelsesmøde, hvis ændringen fremgår af de udsendte bilag.
Stk. 3. Områdegruppeformanden er medlem af Dansk Jernbaneforbunds hovedbestyrelse. Når områdegruppen har 2 repræsentanter i hovedbestyrelsen, er områdegruppenæstformanden ligeledes medlem.
Stk. 4. Områdegruppebestyrelsen udgøres af områdegruppeformanden, områdegruppenæstformanden, områdegruppekassereren og et medlem af daglig ledelse.
Efterfølgende benævnes disse som daglig ledelse. Derudover består områdegruppebestyrelsen af lokalgruppeformændene.
Ved områdegruppeformandens forfald varetager områdegruppenæstformanden
hans funktioner.
Stk. 5. Områdegruppebestyrelsen er ansvarlig for, at områdegruppen ledes jf. de
beslutninger, der er vedtaget. Områdegruppebestyrelsen skal sikre, sig at den daglige ledelse sker i overensstemmelse med forbundets love og områdegruppens vedtægter.
Stk. 6. Områdegruppebestyrelsen afholder møde en gang i hvert kvartal, eller når
den daglige ledelse finder anledning hertil. Områdegruppebestyrelsen besætter
div. udvalgsposter, og aftaler ansvarsområder på første bestyrelsesmøde efter ordinær generalforsamling. Områdegruppebestyrelsen nedsætter desuden udvalg efter
behov. Lokalgrupper som tilsammen repræsenterer mere end 50 % af områdegruppens medlemmer kan med skriftlig motiveret dagsorden indkalde til møde i områdegruppebestyrelsen med 14 dages varsel.
Stk. 7. Ved afstemninger i områdegruppebestyrelsen stemmer lokalgruppe-repræsentanterne med lokalgruppens medlemstal ved seneste opgjorte kvartal. Medlemmerne af den daglige ledelse stemmer hver især med en andel af det totale medlemstal svarende til antallet af medlemmer i områdegruppebestyrelsen (eksempelvis med 1/16 ved 16 bestyrelsesmedlemmer). Er et medlem af den daglige ledelse
tillige lokalgruppeformand stemmer vedkommende alene som medlem af den daglige ledelse.
Stk. 8. Områdegruppebestyrelsen er ansvarlig for udgivelse af informationsmateriale
Områdegruppeformanden er juridisk ansvarlig
§ 5 Områdegruppens generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er områdegruppens øverste myndighed. Kun generalforsamlingen kan ændre områdegruppens vedtægter. På generalforsamlingen deltager daglig ledelse og 2 repræsentanter fra hver lokalgruppe. Er et medlem af den
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daglige ledelse tillige lokalgruppeformand, stemmer vedkommende alene som
medlem af den daglige ledelse.
Medlemmer af DJ LPO DSB og lokomotivførere pensioneret fra en af områdegruppens lokalgrupper har adgang til områdegruppens generalforsamling.
Generalforsamlingen bekendtgøres på medlemsinformation senest d. 10. februar i
året for afholdelse. Fristen for medlemmernes tilmelding skal fremgå af denne medlemsinformation. Den daglige ledelse kan fastsætte begrænsninger i deltagerantallet.
Stk. 2. Generalforsamlingen fastsætter selv sin forretningsorden. På generalforsamlingen forelægger den daglige ledelse beretning, herunder også en orientering om
økonomien.

Stk. 3. På områdegruppens generalforsamling stemmer lokalgrupperepræsentanterne med halvdelen af egen lokalgruppes oprundede medlemstal. Møder en lokalgruppe kun med en enkelt repræsentant, stemmer denne med hele lokalgruppens
medlemstal (også når anden repræsentant er medlem af daglig ledelse). Medlemmerne af den daglige ledelse stemmer hver især med en andel af det totale medlemstal svarende til antallet af medlemmer i områdegruppebestyrelsen (eksempelvis med 1/16 ved 16 bestyrelsesmedlemmer).
Medlemstallet ved det sidst opgjorte kvartal danner baggrund for opgørelsen.
Stk. 4. Områdegruppen afholder ordinær generalforsamling i marts eller april i lige
årstal. Områdegruppens daglige ledelse indkalder til ordinær generalforsamling senest 10. februar i året for afholdelse. Forslag til behandling på generalforsamlingen
kan stilles af den daglige ledelse og af lokalgrupperne. Forslag fra lokalgrupperne
om ændring af vedtægter og øvrige forslag til behandling indsendes til daglig ledelse senest den 10. februar. Forslag til dagsorden, forretningsorden, samt indkomne forslag udsendes til de delegerede senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5. Den daglige ledelse, områdegruppebestyrelsen, eller lokalgrupper der tilsammen repræsenterer mere end 50 % af områdegruppens medlemmer, kan med
skriftlig motiveret dagsorden indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14
dages varsel.
Stk. 6. Generalforsamlingen vælger:
En daglig ledelse bestående af:
 Områdegruppeformand
 Områdegruppenæstformand
 Områdegruppekasserer
 Et medlem af den daglige ledelse
Desuden vælges: 2 suppleanter til Dansk Jernbaneforbunds hovedbestyrelse. Herudover vælges 2 bilagskontrollanter samt 1 bilagskontrollantsuppleant, hvoraf ingen
har sæde i områdegruppebestyrelsen.
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Områdegruppeformand og et medlem af den daglige ledelse, vælges i de lige årstal, hvor der afholdes ordinær kongres i Dansk Jernbaneforbund. Områdegruppenæstformand og områdegruppekasserer vælges i øvrige lige årstal.
Valgperioden for den daglige ledelse er fire år.
Valgperioden for bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant er 2 år
Stk. 7. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, hvis ikke andet er nævnt i vedtægterne. Ændring af vedtægterne kræver et flertal på mindst 2/3 af de afgivne
stemmer.
§ 6 Lokalgrupperne
Stk. 1. Lokalgruppens daglige ledelse varetages af lokalgruppeformanden.
Stk. 2. Lokalgruppebestyrelsen leder lokalgruppens virksomhed i overensstemmelse med Dansk Jernbaneforbund og Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB’s
vedtægter og de af lokalgruppens generalforsamling trufne beslutninger. Lokalgruppebestyrelsen er desuden ansvarlig for, at lokalgruppens økonomiske midler
forvaltes ud fra gældende regler.
Stk. 3. Henvendelse af organisationsmæssig art til virksomhedens ledelse må kun
ske gennem lokalgruppebestyrelsen. Fører en henvendelse ikke til det ønskede resultat, kan sagen overdrages områdegruppen til videre behandling. Områdegruppebestyrelsen fastsætter, på hvilket ledelsesniveau i virksomheden lokalgruppebestyrelsen kan forhandle. I sager, der har interesse for mere end én lokalgruppe, skal
der føres samråd mellem de berørte lokalgrupper.
Stk. 4. Lokalgruppeformanden skal holde daglig ledelse underrettet om navne og
adresser på medlemmer af lokalgruppebestyrelsen og repræsentanter for eventuelle undergrupper, samt dødsfald blandt lokalgruppens medlemmer. Lokalgruppeformanden skal sikre, at områdegruppens til enhver tid gældende informationsstrategi overholdes således relevante informationer kommer til medlemmernes kendskab snarest muligt. Indgåede lokalaftaler sendes i kopiform til daglig ledelse.
§ 7 Lokalgrupperne generalforsamling
Stk. 1. Lokalgruppegeneralforsamlingen er den højeste myndighed i lokalgruppens
indre anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden fraog med 15. januar til og
med 7. februar.
Stk. 2. Lokalgruppegeneralforsamlingen foretager for en periode på to år valg af:
 Lokalgruppeformand
 Lokalgruppekasserer
 Eventuelle yderligere bestyrelsesmedlemmer
 To bilagskontrollanter.
 Herudover vælges suppleanter for en periode på et år.
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Lokalgruppeformanden er på valg i lige år.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår skiftevis med halvdelen henholdsvis en mindre
del i lige år og en større del i ulige år.
Bilagskontrollanterne afgår skiftevis med én hvert år.
Hvis alle er nyvalgte, afgøres ved lodtrækning, hvem der afgår først.
§ 8 Dansk Jernbaneforbunds kongres
Stk. 1. Ved Dansk Jernbaneforbunds kongres repræsenterer den daglige ledelse
områdegruppens første mandater og lokalgrupperne de følgende efter medlemstal.
Yderligere mandater tildeles lokalgrupperne efter den d’Hondske metode.
Hvis et medlem af den daglige ledelse tillige er lokalgruppeformand, forbigås vedkommendes lokalgruppe ved tildeling af det første mandat til lokalgrupperne. Ved
beregningen benyttes lokalgruppernes medlemstal for den dato, der danner grundlag for mandatfordelingen på kongressen.
Stk. 2. Forslag til kongressen fra den daglige ledelse og lokalgrupperne skal behandles på et områdegruppebestyrelsesmøde inden indsendelse til hovedbestyrelsen.
§ 9 Regnskab og revision
Stk. 1 Områdegruppens og lokalgruppernes regnskabsperiode følger kalenderåret.
Stk. 2. Lokalgruppernes godkendte regnskab indsendes til områdegruppekassereren senest den 10. februar.
Stk. 3. Områdegruppekassereren fører regnskab over områdegruppens indtægter
og udgifter, og orienterer løbende bestyrelsen om alle økonomiske forhold.
Bilagskontrollanterne fører kontrol med bilags tilstedeværelse og midlers anvendelse i forhold til såvel vedtægter, som beslutninger i Områdegruppebestyrelsen inden det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse af Områdegruppebestyrelsen på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde efter den 1. april.
Stk. 4. Områdegruppens pengemidler og eventuelle værdipapirer anbringes i et eller flere, efter områdegruppebestyrelsens skøn, sikkert/re pengeinstitut/ter.
Den daglige ledelse kan, hver for sig disponere over områdegruppens midler, med
hensyntagen til det af områdegruppebestyrelsen godkendte budget.
Stk. 5. En revisor foretager revision og kasseeftersyn, efter almindelig gældende
praksis, for at konstatere, om kassebeholdning og bogførte værdier er til stede.
Stk. 6. Medlemmerne hæfter ikke for områdegruppens gældsforpligtigelser.
§ 10 Kontingent, honorarer og midlers anvendelse
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Stk. 1. Områdegruppen modtager hver måned kontingentrefusion fra forbundets hovedkasse i henhold til forbundsloven.
Stk. 2. Til lokalgrupperne overføres ved udgangen af hvert kvartal en medlems-refusion og et differentieret grundbeløb opgjort efter medlemstallet for hvert af kvartalets måneder. Medlemsrefusionen og grundbeløbene fastsættes af områdegruppebestyrelsen. De aktuelle satser fremgår af bilag 2 og bilag 3.
Stk. 3. Områdegruppebestyrelsen skal træffe afgørelse omkring lokalgruppernes
midler i forbindelse med oprettelse, nedlæggelse, samling og deling af lokalgrupper.
Stk. 4. Områdegruppebestyrelsen fastsætter honorarer til daglig ledelse. Områdegruppebestyrelsen kan ved uddelegering af arbejdsopgaver beslutte, at der ydes
vederlag herfor.
Stk. 5. Områdegruppekassereren udarbejder til godkendelse på bestyrelsesmødet i
4. kvartal et budget for det kommende regnskabsår. Ved områdegruppens budgetlægning og daglige drift skal der sikres disponibel kapital til afholdelse af møder,
seminarer, kurser, konferencer m.m.
Stk. 6. Områdegruppekassereren fører medlemskartoteket. Lokalgrupperne har
pligt til at informere områdegruppekassereren om alle ændringer i medlemmernes
tilhørsforhold og i medlemstal
Stk.7. Lokalgrupperne afholder selv udgifter i forbindelse med deltagelse i områdegruppens bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, medmindre områdegruppebestyrelsen vedtager andet.
Stk. 8. Områdegruppebestyrelsen kan efter anmodning yde et rentefrit lån eller give tilskud til
ekstraordinære nyanskaffelser i en lokalgruppe. Det er en betingelse for anmodning, at udgiften
overstiger 50 % af pågældende lokalgruppes egenkapital.

§ 11 Opløsning
Stk. 1. Opløsning af områdegruppen kræver vedtagelse af to på hinanden følgende
generalforsamlinger, begge med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk. 2. I tilfælde af at § 11 stk. 1 bringes i anvendelse, tilfalder midlerne det forbund
hvorunder områdegruppen hører.
§ 12 Disse vedtægter
Stk. 1. Disse vedtægter består af 12 paragraffer. Sammen med disse vedtægter, følger tre bilag. Bilagene kan ændres af områdegruppebestyrelsen jf. § 4 stk. 1 og § 10
stk. 2 i disse vedtægter.
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Stk. 2. Alle områdegruppens medlemmer skal have adgang til områdegruppens gældende vedtægter.

Således vedtaget den 7. april 2016

Jørn Erling Wiess
Dirigent

Søren Max Kristensen
Områdegruppeformand LPO DSB
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Bilag 1.
Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB består af følgende lokalgrupper pr.7.
april 2016
 Aalborg
 Esbjerg
 Fredericia
 Helsingør
 Kalundborg
 Korsør
 København
 Lki-gruppen
 Nykøbing F
 Næstved
 Odense
 Struer
 Tinglev
 Aarhus
Øvrige tjenestesteder indgår som undergrupper på lige fod med lokalgruppens
medlemmer.

Bilag 2.
§ 10 stk. 2. Grundbeløbet er pr. 01.01.2013.
o 0 kr. til grupper med 101 medlemmer eller derover.
o 5.000 kr. til grupper med 41 til og med 100 medlemmer.
o 7.000 kr. til grupper med 40 medlemmer eller derunder

Bilag 3.
§ 10 stk. 2. Medlemsrefusion pr. 01.01.2013.
Af kontingentet overføres kr. 35,- pr. medlem pr. måned til lokalgrupperne
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