Dansk Jernbaneforbund
Lokomotivinstruktørgruppen

Vedtæi!ter for
Lokomotivinstruktøri!ruppen
i Lokomotivpersonalets Områdei!ruppe DSB

§1
Navn
Lokomotivinstruktørgruppen
Stiftet d. 13-01-1996

1.

Lokomotivinstruktørgruppens adresse er den valgte gruppeformands tjenestested.

§2
Formål

1.

Lokomotivinstruktørgruppen skal arbejde for at fremme lokomotivinstruktørernes
interesser, såvel uddannelsesmæssige, faglige som økonomiske.

§3
Tilhørsforhold

1.

Lokomotivinstruktørgruppen er en lokalgruppe under Lokomotivpersonalets
Områdegruppe DSB (LPO DSB), Dansk Jernbaneforbund (DJ).

2.

Lokomotivinstruktørgruppen er undergivet LPO DSB ' s og Dj's love og vedtægter.
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§lt
Medlemmer

1.

Lokomotivinstruktørgruppens medlemmer er lokomotivinstruktører/ledere, der er
grænsedraget til LPO DSB.

§5
Lokomotivinstruktøri!ruppens ledelse

1.
2.
3.
~.

5.
6.
7.

Lokomotivinstruktørgruppen ledes af en bestyrelse bestående af en
tilidsrepræsentant (gruppeformand).
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem med tjenestested øst for Storebælt.
Bestyrelsesmedlem med tjenestested vest for Storebælt.
Udtræder et medlem af bestyrelsen, indtræder dennes suppleant i bestyrelsen.
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst 1 gang i kvartalet.

§6
Økonomisk ansvar

1.

Lokomotivinstruktørgruppen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af
gruppens til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke gruppens medlemmer
eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§7
Generalforsam Ii ni!en

1
2.
3.
~.

5.
6.
7.

Generalforsamlingen er lokomotivinstruktørgruppens øverste myndighed.
Kun generalforsamlingen kan ændre lokomotivinstruktørgruppens vedtægter.
De vedtagne ændringer og beslutninger skal være i overensstemmelse med DJ ' s og
LPO DSB' s love og vedtægter.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ~. mandag i januar.
Indkaldelsen skal ske senest ~ uger før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være gruppeformanden/fællestillidsmanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Dagsordenen, det bilagskontrollerede regnskab og indkomne forslag udsendes
. personligt 1 uge før generalforsamlingen.

§8
Till idsmandsvalsæ

1.
2.

Valg af tillidsrepræsentant samt medlemmer til bestyrelsen sker på generalforsamlingen blandt Lokomotivinstruktører i DSB.
Et medlem er kun valgbar, når vedkommende er tilstede på generalforsamlingen,
eller skriftligt har givet tilsagn om at modtage valg.
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§9
GeneralforsamlinS!s daS!sorden os! afstemninS!sreS!ler
1.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde.
1.1
1.2
1.3
1. L.
1.5
1.6
1.7

Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af protokol
Aflæggelse af beretning
Forelæggelse af det bilagskontrollerede regnskab
Behandling af forslag
Valg af (for 2 år):
1. 7.1
1. 7.2
1. 7.3
1. 7 .L..
1. 7.5

1.8

Valg af:
1.8.1
1.8.2
1.8.3

1.8A
1.8.5
1.9
2.

Valg af 1 suppleant med tjenestested øst for Storebælt, hvert år.
Valg af 1 suppleant med tjenestested vest for Storebælt, hvert år.
1 bilagskontrollant lige år, for 2 år.
1 bilagskontrollant ulige år, for 2 år.
1 bilagskontrollantsuppleant, hvert år.

Eventuelt

Afstemningsregler
2.1
2.2
2.3
2.L.

3.

Gruppeformand/fællestillidsmand. Lige år
Næstformand. Ulige år
Kasserer. Ulige år
Bestyrelsesmedlem valgt blandt medlemmer med tjenestested øst
for Storebælt i lige år.
Bestyrelsesmedlem valgt blandt medlemmer med tjenestested
vest for Storebælt i ulige år.

Kun fremmødte har stemmeret.
Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen)
Skriftlig afstemning foretages, når et medlem fremsætter forslag herom.
Til ændring af vedtægterne kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer for
forslaget.

Valgbare

Valgbar til posterne som formand, næstformand samt kasser er enhver fremmødt af de i
§ L. og § 8 nævnte medlemmer.

L..

Protokol:

1.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
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§ 10
Ekstraordinær ~eneralforsam lin~

1.

2.
3.

Ekstraordinær generalforsamling sl<al afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder
det nødvendigt, eller mindst 1f4 af lokomotivinstruktørgruppens medlemmer med
angivelse af dagsorden skriftligt stiller krav herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest '-! uger efter, at kravet herom
er modtaget.
Dagsorden udsendes personligt senest 2 uger før den ekstraordinære generalforsamling.

§11.
Forhandlin~er

1.
2.
3.

I Økonomi

Lokomotivinstruktørgruppen tegnes ved underskrift af gruppeformanden ved møder
og forhandlinger med aftalepartner.
Aftaler der indgås af Instruktørgruppen skal godkendes af LPO DSB.
Ved hæftelse af økonomisk karakter kræves underskrift af gruppeformanden og
kasserer.

§ 12.
forretnin~sorden

1.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden .

§ 13
Re~nskab o~

1.
2.
3.

revision

Lokomotivinstruktørgruppens regnskabsår løber fra den 1. januar til
den 31. december, og senest d. 8. januar afgiver bestyrelsen driftsregnskabet og
status til bilagskontrollanterne.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være kontrolleret af de 2
valgte bilagskontrollanter.
Lokomotivinstruktørgruppens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.

§ Ilt
Dele~erede

1.

2.

Er antallet af delegerede til LPO DSB's tillidsmandsmøde, samt til D1's kongres
mindre end antallet af lokomotivinstruktørgruppens ledelse, udpeger gruppen selv
disse deltagere. Dog således at lokomotivinstruktørgruppens gruppeformand altid
er delegeret.
Valg af delegerede udover bestyrelsen, foretages på den i samme år ordinære
generalforsamling.
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§ 15
Gruppens opløsninI!

1.
2.

3.

Til opløsning af lokomotivinstruktørgruppen kræves tilladelse fra Dansk Jernbaneforbund. Samt 2/3 majoritet af samtlige lokomotivinstruktørgruppens medlemmer.
Er 2/3 af lokomotivinstruktørgruppen ikke til stede ved generalforsamlingen, kan
bestyrelsen - senest 30 dage efter - indkalde til en ny generalforsamling, hvor
opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværendes stemmer.
Lokomotivinstruktørgruppens formue tilfalder LPO-DSB.

Således vedtaget
Odense den 24. januar 2011

Referent

Dirigent
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