
VELKOMMEN
TILLYKKE MED DIN NYE POST SOM 
BESTYRELSESMEDLEM I BUPL STORKØBENHAVN
Som nyvalgt bestyrelsesmedlem kan der være mange nye forretningsgange og måder at udføre 
dét bestyrelsesarbejde, du først nu skal til at blive fortrolig med. Det kan være alt fra, hvordan et 
møde foregår, over hvordan man stiller forslag til forventninger ift. deltagelse i andet end besty-
relsesmøder, om der er fuld forplejning og frikøb under møderne eller noget helt femte. I denne 
lille håndbog forsøger vi at give dig svar på det meste. Og har du yderligere spørgsmål, så er du 
altid velkommen til at kontakte Daglig Ledelse eller et andet bestyrelsesmedlem.

Det er bestyrelsen, der har mandatet til at ændre forretningsgange og måder at udføre arbejdet på 
– dét er velkomstfolderen også et udtryk for.

Velkommen!

BUPL Storkøbenhavn
BUPL Storkøbenhavn organiserer over 6000 medlemmer – pædagoger og ledere – i 12 storkøben-
havnske kommuner (Albertslund, Ballerup, Brøndby, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, 
Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk).

BUPL Storkøbenhavn er en af 12 fagforeninger i BUPL. Vi har til daglig til huse i Ballerup i en bygn-
ing, som vi deler med Socialpædagogerne i Storkøbenhavn. BUPL Storkøbenhavn har kontorer på 
1. og 2. sal. I stuetage og kælder er der mødelokaler, som vi deler med Socialpædagogerne. I huset 
arbejder fire valgte lønnede faglige sekretærer (formand, næstformand, kasserer og faglig sekretær, 
der p.t. også er HB-medlem) samt 14 fællestillidsrepræsentanter, som kommer i huset afhængig af, 
hvad deres arbejdstid tillader. 

BUPL Storkøbenhavns sekretariat består af knap 20 personer, der med forskellige kompetencer 
understøtter bestyrelsens og fagforeningens arbejde. 

Bestyrelsen i BUPL Storkøbenhavn
Bestyrelsen består af 22 medlemmer og op til 3 suppleanter. Ét bestyrelsesmedlem udpeges af den 
lokale lederbestyrelse, som afholder valg til egen lederbestyrelse hvert andet år. Formand, næstfor-
mand og kasserer er fødte bestyrelsesmedlemmer. Det gælder også de 2 valgte HB-medlemmer og 
2 HB-suppleanter.



Hvem kan stille op til bestyrelsen?
• Alle medlemmer af BUPL Storkøbenhavn kan stille op som kandidat til bestyrelsen.
•  Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, der finder sted september/oktober. Hvert 

ulige år er formand og HB-medlem på valg og i lige år er næstformand og kasserer på valg.
•  Kandidater til bestyrelsen, formand, næstformand, kasserer og faglig sekretær, der p.t. også er 

HB-medlem kan stille op helt frem til på selve generalforsamlingen, der afholdes i en af BUPL 
Storkøbenhavns kommuner.

•   De kandidater, der melder deres kandidatur inden generalforsamlingen – dato fremgår af ind-
kaldelse – bliver præsenteret i beretning og på hjemmeside.

Bestyrelsesmedlem i BUPL Storkøbenhavn
•  Gennem bestyrelsesarbejdet kan du forvente at få et indgående kendskab til BUPL, da det er dig, 

der er med til at lægge strategier og sætte retningen for fagforeningen. 
•  Bestyrelsen følger mandatet fra generalforsamlingen. F.eks. er du med til at sikre, at de vedtagne 

strategier eller satsningsområder føres ud i livet til gavn for medlemmerne og at budgettet overord-
net overholdes.

•  Som medlem af BUPL Storkøbenhavns bestyrelse er du alle pædagogers og lederes repræsentant 
– og repræsenterer altså ikke en given kommune eller medlemsgruppe, selvom du selvfølgelig kan 
have et særligt interessefelt eller ønsker at arbejde aktivt for at forbedre forholdene for udvalgte 
grupper eller områder.

Godt at vide som nyvalgt bestyrelsesmedlem
•  Dagen efter du er blevet valgt, modtager du en mail om årets kommende møder og andre arrange-

menter, som du forventes at deltage i.
•  Som bestyrelsesmedlem er du automatisk delegeret til BUPL Kongres, der typisk varer 2 dage  

og er med overnatning. Du er dermed med i den øverste ledelse og tegner BUPL.
•  Som bestyrelsesmedlem forventes du at deltage i 2-dages strategiseminar med overnatning  

(maj/juni). Der er desuden mulighed for at deltage i Folkemødet på Bornholm. 
• Du inviteres til et introduktionsmøde med formand, næstformand og sekretariatsleder.
• Du får en BUPL-mailadresse med dine initialer xxx@bupl.dk. 
•  Du præsenteres med billede og kontaktinfo på hjemmeside. BUPL Storkøbenhavn sørger for,  

at du får taget et billede. 
•  Som nyvalgt medlem får du indenfor det første år tilbud om at komme med på et introkursus  

sammen med andre nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og FTR’er i BUPL. 
• Der er mulighed for kompetenceudvikling via kurser i BUPL. 

Du er valgt som suppleant til bestyrelsen
•  I BUPL Storkøbenhavn deltager suppleanter i bestyrelsesmøderne med taleret, men ikke  

stemmeret. 
•  Bestyrelsen inviterer suppleanterne med til strategiseminar og BUPL Kongres  

(på BUPL Kongres uden tale- og stemmeret).

Bestyrelsesmøderne 
•  Som medlem af din lokale fagforenings bestyrelse vil du blive inviteret til at deltage i ca. 10 årlige 

møder. 
•  Du modtager en indkaldelse før hvert møde med dagsorden og bilag udarbejdet af Daglig Ledelse 

inden hvert bestyrelsesmøde. Du modtager indkaldelsen 5 dage før bestyrelsesmødet, så der er  
tid til at læse indstillinger og det tilhørende materiale og dermed være grundig forberedt til mødet. 
Har du spørgsmål til det udsendte, kan du altid kontakte Daglig Ledelse.

•  Bestyrelsesmedlemmer kan også få et punkt på dagsordenen – og efter behov trække på sek-
retariatet. Punktet meddeles formand og sekretær for formand/sekretariatsleder, som sørger for 
at få punktet på dagsordenen. Beslutninger træffes typisk ved flertalsafgørelser. Der kan i særlige 
tilfælde stemmes skriftligt eller ved håndsoprækning.



•  I mødeindkaldelsen er der en skriftlig indstilling fra DL for hvert dagsordenspunkt. På besty-
relsesmødet kvalificeres indstillingen af bestyrelsesmedlemmerne. Ved uenighed stemmer vi.  
Der kan i særlige tilfælde stemmes skriftligt eller ved håndsoprækning.

•  Et årshjul sikrer, at alle de emner, som bestyrelsen arbejder med, bliver behandlet. Emnerne 
fremgår af mødekalender.

• Bestyrelsesmøderne ledes af formand og sekretariatsleder.
•  På et bestyrelsesmøde deltager udover bestyrelsesmedlemmerne også sekretariatsleder og  

sekretær for formand/sekretariatsleder. Faglige konsulenter og personsagsbehandlere kan deltage 
efter behov. 

•  På hvert møde tages referat, som udsendes sammen med følgende bestyrelsesmødeindkaldelse 
og godkendes på samme.

• Det er bestyrelsen der fastsætter forretningsordenen for bestyrelsesmøderne.

Praktisk info ift. bestyrelsesmøderne
• Bestyrelsesmøderne afholdes (oftest) som heldagsmøder.
•  Bestyrelsesmøderne finder sted hos BUPL Storkøbenhavn, Lindevænget 19, 2750 Ballerup. 

Ballerup St. ligger tæt ved, hvis du kommer med det offentlige. Kommer du i bil, er der i tilknytning 
til fagforeningen en stor P-plads med fri parkering.

• Der ydes kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmøderne.
•  Der ydes frikøb til møderne. Det vil sige, at din institution får betaling til køb af vikar for at dække 

din arbejdstid.
• Der er fuld forplejning under møderne. 
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LFS Landsforeningen for Socialpædagoger 

LLB Lokal lederforeningsbestyrelse

LO Landsorganisationen (nu nedlagt)

LTR Leder-tillidsrepræsentant

MED Medindflydelsesudvalg

NOKA  Netværk om overenskomster og aftaler 
(netværk mellem forbundskontoret og de lokale 
fagforeninger; politikere og medarbejdere)

OAO  Offentligt Ansattes Organisationer 
– forhandlingsfællesskab for en række statslige, 
kommunale og regionale ansattes organisationer

OK Overenskomst

OK-21  Overenskomstforhandlingerne på det offentlige 
område er næste gang i 2021

OTR Område-tillidsrepræsentant (TR i en områdeinstitution)

PBU Pædagogernes Pension(sselskab)

PIS Pædagoger i Skolen
 – årlige undersøgelser m.v. fra BUPL

PLS Pædagogstuderendes LandsSammenslutning

PUF  Parternes uddannelsesfællesskab – MED-uddannelser 
og arbejdsmiljøuddannelser udbudt af arbejdsmarke-
dets parter (Forhandlingsfællesskabet og KL)

RS Rejsesekretær

SL Socialpædagogerne

SLOK  Særlige/små landsdækkende overenskomster 
BUPL’s sekretariat for overenskomster på det private 
område og specialområdet

SU Samarbejdsudvalg

TR Tillidsrepræsentant

TRIO (TRIO-samarbejde) 
Samarbejde mellem leder, TR og AMR

DL Daglig Ledelse

KI Kollektiv Interessevaretagelse

AC Akademikernes Centralorganisation (hovedorganisation)

AMR Arbejdsmiljørepræsentanter

BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

BUPL-A BUPL’s a-kasse

Cevea  En uafhængig dansk centrum-venstre tænketank som 
BUPL bl.a. samarbejder med om meningsdannerud-
dannelsen

CRM  I BUPL betegnelsen for vores medlemssystem 
(Customer Relationship Management)

DLF Danmarks Lærerforening

FBM Medlemmer af en fagforeningsbestyrelse

FF Formandsforum

FH Fagbevægelsens Hovedorganisation 
(fusion af FTF og LO)

FOA Fagforbund for offentligt (og private) ansatte

Forhandlings- 
fællesskabet

Samarbejde mellem en række kommunale og 
regionalt ansattes organisationer med henblik på 
OK-forhandlinger. BUPL deltager.

FS Faglig sekretær

FTF Hovedorganisation, hvor BUPL var medlem (nu nedlagt)

FTR Fællestillidsrepræsentant

FU Forretningsudvalget

GF Generalforsamling

GO GetOrganized – BUPL’s dokumenthåndteringssystem

HB Hovedbestyrelsen

KL  Kommunernes Landsforening 
– kommunernes interesse- og arbejdsgiverorganisation

KTO  Forhandlingsfællesskab for offentligt ansatte – nu afløst 
af ’Forhandlingsfællesskabet’. BUPL var med her

LB Lederforeningens bestyrelse

LB Lærerstandens Brandforsikring (medlemstilbud)

LC Lærernes Centralorganisation

BUPL-FORKORTELSER DER ER VÆRD AT KENDE

Øvrig information til bestyrelsesmedlemmer
• Information om større sager, kampagner og aktiviteter, herunder OK-forhandlinger sendes pr mail. 
•  Som medlem får du nyhedsbreve fra os, og er du også TR eller leder får du særligt målrettede 

nyhedsbreve. 
•  På BUPL Storkøbenhavns hjemmeside (www.bupl.dk/storkobenhavn) finder du arrangementer, 

diverse info om generalforsamling, oversigt over ansatte og tillidsvalgte mm. Det er også her,  
du finder BUPL Storkøbenhavns vedtægter. 

•  På BUPL Storkøbenhavns facebookside www.facebook.com/BUPLStorkobenhavn er der informa-
tion om større og mindre aktiviteter og tilbud. 
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