VEDTÆGTER FOR LEDERFORENINGEN I BUPL
HOVEDSTADEN
Navn
Navnet er: Lederforeningen, BUPL Hovedstaden.
Lederforeningen hører under BUPL Hovedstaden, der dækker København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner. Lederforeningen vælger på sit årsmøde et lederråd. Fagforeningens bestyrelse fastsætter regler for rådets virke.

§ 1. Lederrådets opgaver
Lederrådets overordnede formål er at sætte fokus på og arbejde med problemstillinger
af fagpolitisk, pædagogisk og ledelsesmæssig karakter.
Lederrådets primære opgave er at fungere som varetager og formidler af lokale lederinteresser, samt være bindeled til bestyrelsen og det centrale lederråd.
Derfor arbejder lederrådet med:
- at afholde årsmøder for ledere jvf. § 3.
- at sætte fokus på lederarbejdet, herunder ledernes arbejdsmiljø.
- at udvikle lederrollen, ved at formidle relevante materialer og oplysninger, og ved arrangementer og kurser for ledere.
- at bistå med hjælp til dannelse af netværksgrupper og kollegial supervision lederne
imellem.
- at skitsere de indholdsmæssige problemer i lederarbejdet, samt at give bud på krav,
der skal rejses i forhold til arbejdsgiverne.
- at være en aktiv part i politikudvikling af institutionspolitiske spørgsmål i København,
Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner.
Lederrådet har indstillingsret til bestyrelsen, herunder indstillingsret i forhold til nye lønformer for ledere. Lederrådet kan udpege en repræsentant til deltagelse i lederlønsforhandlinger.
Lederrådet udarbejder en handlingsplan for udmøntning af generalforsamlingens beslutninger vedrørende lederområdet.
Lederrådet har pligt til at formidle idéer og diskussioner videre til ledergruppen, f.eks.
ved oplæg og debatindlæg.

Lederrådet kan være sparringspartner for bestyrelsen og de faglige sekretærer i forbindelse med specifikke ledelsesforhold.

§ 2. Valg til Lederrådet
stk. 1.
På et årsmøde i Lederforeningen for ledere organiseret i BUPL Hovedstaden vælges
en repræsentant og en suppleant til Det Centrale Lederråd. Repræsentant og suppleant er tillige medlemmer af det lokale lederråd. Der vælges herud over 13 medlemmer
og 3 suppleanter til det lokale lederråd, i alt 15 medlemmer og 3 suppleanter. Lederrådets sammensætning tilstræbes at afspejle sammensætningen af kommuner i fagforeningen.
Valgperioden for rådsmedlemmer er 2-årig, således at halvdelen af medlemmerne er
på valg en gang årligt.
Suppleanterne vælges i prioriteret rækkefølge. Valgperioden for suppleanter er et-årig.
Såfremt disse indtræder for et udgået rådsmedlem, følges dennes valgperiode.
stk. 2.
Fagforeningsbestyrelsen udpeger en ledelsesansvarlig, samt en sekretær for lederrådet.
stk. 3.
For at understøtte og koordinere det lokale lederarbejde og for at styrke samspillet
mellem det lokale og det centrale lederråd konstituerer lederrådet sig med en formand
og en ledelse af det lokale lederråd. Ledelsen består af den centrale lederrådsrepræsentant og formanden for det lokale lederråd.
stk. 4.
Lederrådet fastsætter selv sin forretningsorden for møderne, som efterfølgende sendes til fagforeningsbestyrelsen til orientering.

§ 3 Årsmødet
stk. 1.
Årsmødet afholdes hvert år i perioden 15. september – 15. november.
Alle ledere, der er medlemmer af BUPL og som arbejder i København, Frederiksberg,
Tårnby og Dragør Kommuner har adgang, tale- og stemmeret til årsmødet.
Kun fremmødte på årsmødet har stemmeret.
Fagforeningens bestyrelse har adgang og taleret på årsmødet.
Desuden kan lederrådet invitere gæster til deltagelse i årsmødet med taleret.
stk. 2.
Årsmødet skal varsles med mindst en måneds varsel
stk.3.

Der skal foreligge skriftlige tilsagn fra personer, der uden at være tilstede på årsmødet,
opstiller til Lederrådet.

§ 4 Økonomi
Lederrådet er underlagt økonomiske rammer besluttet af generalforsamling og bestyrelse i BUPL Hovedstaden.

§ 5 Ændring af vedtægter
Lederrådet kan indstille ændringer af vedtægter til fagforeningens bestyrelse.
Ændringshistorik:
-

Vedtaget på BUPL Hovedstadens bestyrelsesmøde d.22.8. 2006.

-

Ændret på BUPL Hovedstadens bestyrelsesmøde d. 22.1. 2008

