VEDTÆGTER FOR PENSIONISTSEKTIONEN
BUPL SYDØST

27-11-2013

§1.
Sektionens formål er at arrangere kulturelle, faglige og sociale aktiviteter for foreningens medlemmer.
Sektionens adresse er.
BUPL Sydøst
Kirketorvet 11
4760 Vordingborg
§2.
Medlemmer af pensionistsektionen er alle medlemmer af BUPL Sydøst, som enten er pensionister eller
efterlønsmodtagere.
Pensionistsektionen struktureres som en sektion, med afdelinger svarende til det antal kommuner, der er
omfattet af foreningens virke.
Den enkelte afdeling vælger selv sin struktur.
Strukturen i afdelingen skal som minimum sikre, at medlemmerne i afdelingen involveres i afdelingens
arbejde.
Afdelingen skal vælge (udpege) en person med ansvar for de – til afdelingen - tildelte økonomiske midler.
Såfremt der ikke oprettes en afdeling i den enkelte kommune - eller hvis afdelingen nedlægges – er det
pensionistsektionens forpligtigelse at sikre medlemmer fra disse kommuner deltagelse i sektionens virke på
lige vilkår med pensionistsektions medlemmer fra kommuner, hvor der er oprettet afdelinger.
§3.
Pensionistsektionen er en selvstændig økonomisk og juridisk forening, men skal udøve sit virke i
overensstemmelse med forbundets love, fagforeningens vedtægter og lokale bestemmelser.
§4.
Pensionistsektionens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Der afholdes generalforsamling hvert år i november måned.
Generalforsamlingen indkaldes skriftlig med angivelse af sted, tid og dagsorden senest 4 uger før
afviklingen af generalforsamling.
Generalforsamlingen annonceres i det lokale fagforeningsblad Strabads.
Alle medlemmer af pensionistsektionen der - jævnfør § 2- har adgang til generalforsamlingen har
stemmeret og er valgbare.

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være fremsendt til sektionens bestyrelse senest 10
dage før generalforsamlingen afholdes.
Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst omfatte:
* formalia (herunder valg af ordstyrer, referent og stemmetællere)
* beretning ( herunder beretning fra lokalafdelingerne )
* regnskab
* budget
* indkomne forslag
* fremtidigt arbejde
* valg af:
- valg af formand
- valg af kasser
- valg af bestyrelsesmedlemmer
- valg af suppleanter
- valg af revisor og suppleant
* eventuelt
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af max. 8 medlemmer samt 2 suppleanter.
Ved valg til bestyrelsen skal der tilstræbes, at der vælges en repræsentant fra hver af de kommuner, der er
omfattet af fagforeningen BUPL Sydøst.
§ 5.
Der opkræves et kontingent for medlemskab af pensionistsektionen.
Pensionistsektionens aktiviteter finansieres via bevilling fra fagforeningen BUPL Sydøst.
Der kan opkræves brugerbetaling til visse arrangementer.
§6.
Bestyrelsen vælges for en 2 årig periode.
Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år.
Formanden er på valg i år med ulige årstal.
Kassereren er på valg i år med lige årstal.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, med valg af næstformand og øvrige bestyrelsesposter.
Formanden fungerer som tilforordnet til bestyrelsen for fagforeningen BUPL Sydøst
Bestyrelsen udarbejder forretningsorden for bestyrelsens virke.
Bestyrelsen for BUPL Sydøst vælger af og blandt sig en tilforordnet til pensionistsektionens bestyrelse.

§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftlig med en uges varsel, såfremt der foreligger motiveret
dagsorden fra mindst 1/3 af sektionens medlemmer, eller såfremt et flertal af bestyrelsesmedlemmer
fremsætter motiveret ønske herom.
§ 8.
Alene generalforsamlingen kan ændre pensionistsektionens vedtægter. Ændringer af vedtægterne skal
vedtages med mindst 2/3 flertal, af de på generalforsamlingen stemmeberettigede fremmødte deltagere.
Vedtægter samt vedtægtsændringer skal godkendes af bestyrelsen for fagforeningen BUPL Sydøst.
Alle øvrige beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal.
Skriftlig afstemning skal foretages såfremt et medlem fremsætter begæring herom.
Forslag om nedlæggelse af pensionistsektionen kan kun ske såfremt mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede generalforsamlingsdeltagere stemmer herfor.
§ 9.
Såfremt generalforsamlingen beslutter at nedlægge pensionistsektionen tilfalder foreningens midler
fagforeningen BUPL Sydøst.
Således vedtaget med den ovennævnte ordlyd på den stiftende generalforsamling i 2006
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Navneændring fra seniorsektionen til pensionistsektionen, og tilføjelse opkrævning af kontingent.
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