Vedtægt for HK-klubben i Kultur- og Fritidsforvaltningen

§ 1 Navn og hjemsted
Klubbens navn er HK-klubben i Kultur- og Fritidsforvaltningen og
omfatter ansatte i Kultur- og Fritidsforvaltningen, der henhører under
HK/Kommunals område. Undtaget er chefer på grundløn 49 eller
højere.
Klubbens TR-områder forsøges struktureret således, at der er et TRområde pr. naturligt afgrænset organisatorisk område.
Enkeltmedlemmer, som ikke er dækket af et TR-område hører direkte
under klubben.
Samtlige medlemmer under klubbens område har pligt til at være
medlemmer af klubben.

§ 2 Formål

Det er klubbens formål at varetage medlemmernes fælles faglige og
økonomiske interesser bedst muligt.

§ 3 Forhandlingsregler mv.

Stk. 1 Klubben må i alle tilfælde, hvor der tages spørgsmål op, handle
i overensstemmelse med HKs lokale afdeling, HK/Kommunal og
forbundets gældende love og regler, herunder standardvedtægten for
klubber under HK/Kommunal.
Stk. 2 Formandskabet søger at løse opståede problemer i samarbejde
med tillidsrepræsentanten for det berørte område
Alle forhandlinger søges løst tættest på medlemmet.
Hvis en løsning udebliver sendes sagen til HK/Kommunal
Hovedstaden, og der må derefter ikke træffes aftale uden
HK/Kommunal Hovedstadens tilladelse.

§ 4 Generalforsamling og møder

Stk. 1 Klubben afholder generalforsamling i perioden fra 1. november
til 30. november, begge dage inklusiv, i lige år.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel til hvert
enkelt medlem eller på anden hensigtsmæssig måde. Dagsorden og
personer på valg skal fremgå af indkaldelsen.

Stk. 2 Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af referent
Valg af dirigent og stemmeudvalg
Beretning fra bestyrelse og sikkerhedsorganisation
Indkomne forslag
Regnskab og fastsættelse af klubkontingent
Valg af:
Formand
Næstformand
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7. Valg af bestyrelse
8. Valg af 2 kritiske revisorer
9. Valg af 2 revisorsuppleanter
10. Indstilling af valg til arbejdsmiljørepræsentanter
Til valgene som formand og næstformand er kun tillidsrepræsentanter
valgbare.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes
ved fuldmagt. Valg og afgørelser afgøres ved almindeligt
stemmeflertal.
Indkomne forslag, skal være formanden for forvaltningsklubben i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3 Generalforsamlingen beslutter antallet af bestyrelsesmedlemmer
(dog minimum 3) samt suppleanter.
Såfremt der fra medlemmerne i en institution/faggruppe/indsatsområde
stilles forslag om repræsentation i klubbens bestyrelse, skal der vælges
mindst et medlem fra pågældende institution/faggruppe/indsatsområde.
Hvor den valgte arbejdsmiljørepræsentant er HK’er, indtræder
pågældende i klubbens bestyrelse.
Er der inden for klubbens område valgt flere HK’ere som
arbejdsmiljørepræsentanter, vælger de af deres midte den, der
indtræder i bestyrelsen.
En repræsentant fra HK/Kommunal Hovedstaden eller/og
Københavnerbestyrelsen kan deltage på generalforsamlingen uden
stemmeret.
De foretagne valg indberettes til HK/Kommunal Hovedstaden.
Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen i
forvaltningsklubben kræver dette eller når mindst 1/3 (eller mindst 100
medlemmer) af medlemmerne samt når Københavnerbestyrelsen, HKafdelingen eller HK/Kommunal kræver dette.
Indkaldelsesvarslet kan såfremt særlige forhold gør sig gældende
nedsættes til 8 dage.
Beslutninger truffet på en generalforsamling eller et medlemsmøde er
bindende for klubbens medlemmer, uanset de fremmødtes antal.
Der udarbejdes referat fra klubmøder og generalforsamling. Referat af
generalforsamling skal tillige underskrives af dirigenten

§ 5 Pligter for TR og klubbestyrelse

Stk. 1 Bestyrelsen skal arbejde for
a) at alle inden for klubbens område, der er beskæftiget inden for
HK/Kommunals forhandlingsområde, organiseres i HK og
b) at medlemmerne har gode og optimale arbejdsvilkår, og i den
forbindelse sikre at overenskomster og aftaler overholdes.
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Stk. 2 Tillidsrepræsentanterne repræsenterer i samarbejde med fællestillidsrepræsentanten medlemmerne i de respektive områder over for
den daglige ledelse.
Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer og sekretær
Stk. 4 Fællestillidsrepræsentanten repræsenterer i alle tilfælde klubben
over for arbejdsgiveren og organisationen i samarbejde med de øvrige
tillidsrepræsentanter.
Stk. 5 Kassereren er ansvarlig for udarbejdelsen af klubbens regnskab,
der forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
Stk. 6 De valgte revisorer foretager alene kritisk revision af de i
klubben foretagne økonomiske dispositioner. Klubbens regnskaber
forsynes med en påtegning herom.
Endvidere skal det af de kritiske revisorers regnskabspåtegning fremgå,
at de har fået forelagt regnskabet, men ikke udført revision i henhold til
fonds- og foreningslovgivningen.

§ 6 Kontingent og regnskab

Stk. 1 Generalforsamlingen træffer beslutning om størrelsen af
klubkontingent. Dette skal godkendes af HK/Kommunal Hovedstaden.
Det maksimale klubkontingent udgør p.t. 25 kr. pr. måned.
Stk. 2 Klubregnskab for perioden siden sidste generalforsamling:
Klubbens regnskabsår går fra 1.oktober til 30.september.
Stk. 3 Klubbens midler indsættes på en konto i et anerkendt
pengeinstitut. Klubbens bestyrelse fastsætter regler for disponering
afpasset efter klubbens forhold, herunder størrelsen af beløb, der kan
disponeres af enkeltpersoner.
Stk. 4 Regnskabet skal foreligge i revideret stand mindst 8 dage før
generalforsamlingen.
Stk. 5 Medlemmerne hæfter ikke for klubbens gældsforpligtelser.

§ 7 Forvaltningsklubbens bestyrelsesmøder

Stk.1 Formanden for forvaltningsklubben indkalder inden 14 dage efter
generalforsamlingen bestyrelsen til konstituerende møde.
Stk. 2. Forvaltningsklubben afholder møder mindst 4 gange om året,
eller når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt.
Stk. 3 Der udfærdiges et referat fra forvaltningsklubbens
bestyrelsesmøder.

§ 8 Regler ved evt. nedlæggelse af
klubben

I tilfælde af klubbens nedlæggelse, og der ikke inden for en periode på
2 år er oprettet en klub, tilfalder klubbens formue HK/Kommunal
Hovedstaden.
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Formuen kan på intet tidspunkt blive genstand for en deling mellem
medlemmerne.

§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Ændringer til vedtægten kan - på ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling - vedtages blandt de fremmødte medlemmer med 2/3
flertal. Forslag til ændringer udsendes med indkaldelse til
generalforsamlingen.
Stk.2 Vedtægtsændringer skal godkendes af HK/Kommunal
Hovedstaden.
Konsekvensrettet den 20.11. 2013 på den ordinære
klubgeneralforsamling
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