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 9.1 
Ændring af dele af  

DLF’s vedtægter 

 
Motivation 

Som konsekvens af at ’Foreningen af Kommunale Chefer’ blev nedlagt i 2014, 
lægges der op til, at den skrives ud af foreningens vedtægter i § 10 B, stk. 1. 
 
Da overgangsbestemmelsen i § 39, stk. 1 ikke længere er aktuel lægges der op 
til, at den udskrives af foreningens vedtægter. 

 
Forslag  

 
Nugældende tekst Forslag til ny tekst   

Skolelederforeningen  
§ 10 B  
 
Medlemmer med ledelsesfunktioner er medlem af 
Skolelederforeningen (kreds 182) af Landskred-
sen (kreds 181) eller af en lokalkreds, jf. § 13, 
stk.1.  
 
Medlemmer, der er omfattet af en overenskomst 
for skoleledere, er medlemmer af Skolelederfor-
eningen (kreds 182).  
 
Medlemmer af fraktion 3, som er kredshenført til 
IMAK (kreds 161), er ikke medlem af Skole-
lederforeningen (kreds 182).  
 
Dobbeltorganiserede medlemmer af fraktion 3, jf. 
§ 3, stk. 2, pkt. f, der efter de af hovedstyrelsens 
nærmere fastsatte bestemmelser, vælger at være 
medlem af Landskredsen (kreds 181), er ikke 
medlemmer af Skolelederforeningen. Dobbeltor-
ganiserede medlemmer af Kommunale Chefer er 
ikke medlemmer af Skolelederforeningen. 
 

Skolelederforeningen  
§ 10 B 
 
Medlemmer med ledelsesfunktioner er med-
lem af Skolelederforeningen (kreds 182) af 
Landskredsen (kreds 181) eller af en lokal-
kreds, jf. § 13, stk.1.  
 
Medlemmer, der er omfattet af en overens-
komst for skoleledere, er medlemmer af Skole-
lederforeningen (kreds 182).  
 
Medlemmer af fraktion 3, som er kredshenført 
til IMAK (kreds 161), er ikke medlem af Sko-
lelederforeningen (kreds 182).  
 
Dobbeltorganiserede medlemmer af fraktion 3, jf. § 3, 
stk. 2, pkt. f, der efter de af hovedstyrelsens nærmere 
fastsatte bestemmelser, vælger at være medlem af 
Landskredsen (kreds 181), er ikke medlemmer af 
Skolelederforeningen. 
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Urafstemning 
§ 23 
…. 
Stk. 4. Ved urafstemning efter stk. 2 om det sam-
lede overenskomstresultat har medlemmer, der er 
omfattet af dobbeltorganisering-saftalen mellem 
Foreningen af Kommunale Chefer (KC) og 
Danmarks Lærerforening samt medlemmerne af 
Skolelederforeningen dog ikke stemmeret.  
Endvidere har grupper af almindelige med-
lemmer, som ikke er omfattet af aftalefornyelser-
ne, ingen stemmeret. Disse grupper udgøres af:  
 
a) medlemmerne af IMAK,  

b) medlemmerne i fraktion 5,  

c) medlemmerne, ansat i selvejende eller private 
institutioner/firmaer, med særskilt overenskomst 
med foreningen,  

d) medlemmer, som er tjenestemandspensionister 
efter den statslige tjenestemandspensionslovs 
regler, og  

e) medlemmer, som er pensionister efter overens-
komstansættelse i en kommune.  
 
Videre kan hovedstyrelsen vedrørende stemmeret 
ved urafstemning om det samlede kommunale 
overenskomstresultat beslutte, at andre medlems-
grupper, fordi de ikke er omfattet af kommunal 
ansættelse, ikke har stemmeret. 

Urafstemning  
§ 23 
…. 
Stk. 4. Ved urafstemning efter stk. 2 om det samlede 
overenskomstresultat har medlemmer af Skolelederfor-
eningen dog ikke stemmeret. 
  
Endvidere har grupper af almindelige med-
lemmer, som ikke er omfattet af aftalefornyel-
serne, ingen stemmeret. Disse grupper udgø-
res af:  
 
 

a) medlemmerne af IMAK,  

b) medlemmerne i fraktion 5,  

c) medlemmerne, ansat i selvejende eller priva-
te institutioner/firmaer, med særskilt overens-
komst med foreningen,  

d) medlemmer, som er tjenestemandspen- 

sionister efter den statslige tjenestemands-
pensionslovs regler, og  

e) medlemmer, som er pensionister efter over-
enskomstansættelse i en kommune.  
 
Videre kan hovedstyrelsen vedrørende stem-
meret ved urafstemning om det samlede 
kommunale overenskomstresultat beslutte, at 
andre medlemsgrupper, fordi de ikke er omfat-
tet af kommunal ansættelse, ikke har stemme-
ret. 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser  
§ 39 
  
Indtil udgangen af 2016 er hovedstyrelsen be-
myndiget til – i forhold til Københavns Lærerfor-
ening og for en tidsbegrænset periode at træffe 
beslutning om at fravige bestemmelserne i  
§ 15, stk. 2 om valgperioden for kongresdelegere-
de.  
 
Stk. 2 Nærværende vedtægter træder i kraft ved 
vedtagelsen. 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser  
§ 39 
 
Udgår.  
 
 
 
 
 
 
Stk. 1 Nærværende vedtægter træder i kraft ved vedta-
gelsen. 
 

 
 
Forslagsstiller  

Hovedstyrelsen indstiller forslaget til kongressens vedtagelse. 
 


