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4 Vedtægter for den lokale lederforening, BUPL Storkøbenhavn 

5  

6 § 1 

7 Den lokale lederforening følger ”Vedtægter for Lederforeningen i BUPL”, godkendt af 
8 BUPL’s hovedbestyrelse. 

9 Nærværende vedtægter for den lokale lederforening, BUPL Storkøbenhavn supplerer 
10 således ”Vedtægter for Lederforeningen i BUPL”. 

11  

12 § 2 

13 Den lokale lederforening BUPL Storkøbenhavn afvikler ordinært lokalt lederårsmøde hvert 
14 andet år i ulige år. 

15  

16 § 3 

17 Ved valg på det lokale lederårsmøde følges ”Vedtægter for Lederforeningen i BUPL”, § 16 - 
18 dog således at § 16, stk. 5, litra b) ændres til: b) Formand, herefter næstformand og derefter 
19 de resterende medlemmer af den lokale lederforenings bestyrelse. 

20 Til den lokale lederforenings bestyrelse vælges der minimum 5 og maksimum 12 
21 medlemmer, inklusive formand, næstformand og repræsentanten til lederforeningens 
22 bestyrelse. 

23 Det er muligt, at repræsentanten til lederforeningens bestyrelsen samtidig kan beklæde 
24 posten som formand eller næstformand for den lokale lederforening. 

25  

26 § 4 

27 Ved valg af suppleanter for de landsmødedelegerede, jf. ”Vedtægter for Lederforeningen i 
28 BUPL”, § 16, stk. 5, litra f) tilstræbes, at der vælges mindst 2 suppleanter for hver delegeret 
29 til lederforeningens landsmøde. Ved behov for indsupplering indsuppleres i den 
30 rækkefølge, suppleanterne er valgt i, hvorfor rækkefølgen skal fremgå af referatet af 
31 årsmødet. 

32   
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33 Motivation 
34 Vedr. afvikling af årsmøde med valg hvert andet år i ulige år § 2  

35 På årsmødet 2016 er det tidligere besluttet jf. vedtægternes Kap. 3 § 16. at afholde årsmøde 
36 med valg hvert andet år i lige år, hvilket siden har været gældende.  

37 På BUPL’s kongres 2020 blev det imidlertid besluttet at afholde landsmøde hvert andet år 
38 indenfor perioden 1.april til 31. maj i de år, hvor BUPL holder kongres. Det vil sige samme 
39 år, som den lokale lederforening i BUPL Storkøbenhavn afholder årsmøde med valg. Dette 
40 betyder, at de delegerede, der vælges på det lokale årsmøde, som udgangspunkt vælges 
41 som delegerede et halvt år efter seneste landsmøde og således cirka halvandet år før de 
42 skal deltage på ordinært landsmøde.  

43 Dette tidsinterval finder LLB uhensigtsmæssigt, da der ofte viser sig, af forskellige årsager, 
44 at være forfald hos delegerede. Det kan fx være på grund af stillingsskift, skift i opgaver, 
45 påbegyndelse af uddannelse, som gør at lederens mulighed for deltagelse som delegeret er 
46 ændret.  

47 Vedtages forslaget betyder det, at der på ny i 2023 afholdes årsmøde med valg. De 
48 delegerede valgt på dette årsmøde i 2022 vil derfor kun komme i aktion i fald der udskrives 
49 ekstraordinært landsmøde og de vil således også være på genvalg på årsmødet 2023.  

50  

51 Motivation 
52 Vedr. formand og næstformand, § 3 

53 Gennem årene har lederforeningens vedtægter indeholdt forskellige regler gældende for 
54 den lokale lederforenings bestyrelse. Efter de gældende ”Vedtægter for Lederforeningen i 
55 BUPL”, kap. 3, § 16, stk. 5 vælges formand for den lokale lederforenings bestyrelse ikke 
56 direkte af årsmødets fremmødte. Som vedtægterne er udformet nu, er der slet ikke krav 
57 om at den lokale lederforening har en formand – ligesom der heller ikke er krav om et 
58 bestemt antal medlemmer af bestyrelsen af den lokale lederforening. Nogle lokale 
59 lederforeninger har valgt ikke at have en formand, i andre har den lokale lederforenings 
60 bestyrelse efterfølgende konstitueret sig selv.  

61 Sidstnævnte model har været gældende praksis i Lederforeningen, BUPL Storkøbenhavn 
62 siden vedtagelse af de nuværende vedtægter. Den lokale lederforenings bestyrelse, BUPL 
63 Storkøbenhavn har på det seneste drøftet betydningen af, at den siddende formand og 
64 næstformand for den lokale lederforening sidder med et tydeligt mandat. Den lokale 
65 lederforening vurderer, at et tydeligt mandat bedst opnås ved at årsmødeforsamlingen 
66 foretager valget af formand og næstformand ved afstemning på selve årsmødet.  

67 Dette vil ligeledes matche de personvalg, der finder sted på den lokale generalforsamling i 
68 fagforeningen. 


	Forslag til vedtægter for den lokale lederforening, BUPL Storkøbenhavn

