VEDTÆGTER FOR KOMMUNEKLUBBEN I
KOMMUNE

§1 Kommuneklubbens målsætning
Stk.1.
Kommuneklubben har til formål at samle alle medlemmer indenfor institutionsområdet i
kommunen.
Kommuneklubben skal søge, at alle, der arbejder indenfor BUPL’s overenskomstområde,
organiseres i BUPL.
Stk.2.
Kommuneklubben varetager og støtter pædagogisk og politisk faglige interesser indenfor
vort fagområde, samt arbejder for at fremme det kollegiale samarbejde mellem medlemmerne i området.
Stk.3.
Kommuneklubbens bestyrelse består som minimum af kommunens og FTR’ere. Herudover
fastsætter generalforsamlingen antallet af bestyrelsesmedlemmer.

§2 Kommuneklubbens møder
A.
Medlemmer af BUPL i kommunen udgør kommuneklubben.
B.
Det er kommuneklubbens bestyrelse der indkalder til møder med mindst 14 dages varsel.
C.
Kommuneklubben indkalder til generalforsamling mindst een gang årligt. Dette møde holdes
i ______________________ måned, med mindst følgende dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse af regnskab
3. Valg af kritisk revisor
4. Valg af kommuneklubbestyrelse
- herunder fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer samt valg af kasserer
5. Fremtidigt arbejde
- herunder indkomne forslag
6. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Udover generalforsamlingen, kan der indkaldes til andre møder/ ekstra ordinær generalforsamling med varsel som i punkt B.
D.
Der udarbejdes en forretningsorden for kommuneklubbens møder. Forretningsordenen godkendes på klubbens generalforsamling.
E.
Ved kommuneklubbens opløsning overgår eventuelle midler til BUPL Sydøst.
F.
Ikrafttræden:
Vedtægterne træder i kraft, når Daglig Ledelse i BUPL Sydøst og kommuneklubbens medlemmer har godkendt den.

Godkendt på kommuneklubbens generalforsamling i kommune d.
_____________________________
underskrift

Godkendt af BUPL Sydøst d.
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___________________________
underskrift
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FORRETNINGSORDEN FOR KOMMUNEKLUBBEN I
KOMMUNE

1.
Der afholdes ordinært kommuneklubbestyrelsesmøde en gang om måneden, undtagen juli
og august.
Mødedatoerne fastlægges for et halvt år af gangen på møder i april og oktober.
Møderne afholdes i tidsrummet 9.30 - 11.30.
2.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer har mødepligt. I det tilfælde hvor tillidsrepræsentanten er
forhindret i personligt fremmøde, sendes suppleanten.
3.
Bestyrelsen har handlefrihed under ansvar overfor kommuneklubben.
4.
Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg/arbejdsgrupper til at tage sig af arbejdsopgaver.
5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslag.
6.
Sekretæren er ansvarlig for udarbejdelse og udsendelse af referat fra bestyrelsesmøder og
generalforsamling.
Referater udsendes til medlemmer af BUPL via institutionerne - til ledige medlemmer i kommunen samt til BUPL.

Vedtaget på kommuneklubbens generalforsamling d.
__________________________________
underskrift
__________________________________
underskrift
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