Forslag til GF 2018
På de følgende sider følger forslagene til LPAS ordinære
generalforsamling d. 26. Januar 2018.

Forslagene behandles under pkt. 12 på dagsordenen
og er opdelt efter følgende kategorier:
12 A. Forslag til vedtægter.
12 B. Forslag til ferieregler.
12 C. Øvrige forslag.
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Forslag til pkt. 12 A:
Forslag til Vedtægter:
Forslag

A1

Forslagsstiller: Bestyrelsen

Der indføres et nyt stk. 8 i §3:
Der kan stemmes ved brug af brevstemmer. Dette kan finde sted hvis man enten er
forhindret i at deltage på generalforsamlingen, eller er mødt op, men bliver forhindret
i at være tilstede under afstemningen/behandlingen af det pågældende punkt (-er).
Hvis man er forhindret i at deltage på generalforsamlingen afleverer man sin
brevstemmen forud for generalforsamlingen efter de anvisningerne bestyrelsen
bekendtgør på opslag inden generalforsamlingen.
Er man mødt op på generalforsamlingen, men bliver forhindret i at være tilstede
under afstemningen/behandlingen af det pågældende punkt (-er), skal brevstemmen (erne) personligt afleveres til dirigenten inden afstemningen påbegyndes.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Motivation:
Jf. beslutning på sidste års generalforsamling fremsættes dette forslag, med det
formål at præciserer den praksis der har været gældende på
generalforsamlingerne i LPAS gennem tiden.
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Forslag til pkt. 12 B.
Forslag til Ferieregler:
Forslag

B1

Forslagsstiller: Bestyrelsen
§ 1 stk. 3. i feriereglerne bortfalder.
Motivation:
Reglen er forældet, idet den stammer fra papirsøgningens tid. I dag med elektronisk ferievalg
kan Lkf. der ønsker at søge ferie sammen afvente at den dårligst placerede lkf. åbnes for
ferievalg og så foretage feriesøgningen samtidigt.

Forslag

B2

Forslagsstiller: Bestyrelsen
§ 1 stk 4. Nuværende ordlyd:
Søgningen til ferievalgene foregår således at ferievalget åbnes i små ”etaper” bestående af et tids vindue på
4 timer. Eksempelvis åbnes B1 d. 2. December kl. 06.00, B2 åbnes d. 2. December kl. 10.00, B3 åbnes d. 2.
December kl. 14.00 og B4 åbnes d. 2 december kl. 18.00, B5 åbnes d. 2. December kl. 22.00 og B6 åbnes d.
3 december kl. 06.00 osv. Bestyrelsen kan fastsætte at en hel gruppe eller mere åbnes samtidigt, når blot
der ikke åbnes flere medlemmer end der er plads til i den lavest forekomne ferienorm for pågældende
ferievalg.

§ 1 stk 4. Ændres til:
”Søgningen til ferievalgene foregår således at ferievalget åbnes i små ”etaper” med et tidsintervalg på 4
timer, dog 8 timer om natten. Eksempelvis åbnes B1 d. 2. December kl. 06.00, B2 åbnes d. 2. December kl.
10.00, B3 åbnes d. 2. December kl. 14.00 og B4 åbnes d. 2 december kl. 18.00, B5 åbnes d. 2. December kl.
22.00 og B6 åbnes d. 3 december kl. 06.00 osv. Bestyrelsen kan fastsætte at en hel gruppe eller mere
åbnes samtidigt, når blot der ikke åbnes flere medlemmer end der er plads til i den lavest forekomne
ferienorm for pågældende ferievalg.

Motivation:
Redaktionel ændring.
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Forslag

B3

Forslagsstiller: Bestyrelsen
§ 1 Stk. 8 nuværende ordlyd:
”Bestyrelsen fastsætter datoerne for alle ferievalg og bekendtgør dem med mindst 14. dages varsel.
Herunder hører fastsættelse af klokkeslæt og datoer for gruppenumrenes åbningstidspunkter jf. § 1 stk. 3.”

§ 1 Stk. 8 ændres til:
”Bestyrelsen fastsætter datoerne for alle ferievalg og bekendtgør dem med mindst 8. dages varsel. Herunder
hører fastsættelse af klokkeslæt og datoer for gruppenumrenes åbningstidspunkter jf. § 1 stk. 3.”

Motivation:
Fristen ønskes forkortet, idet det er vanskeligt at give 14. Dages varsel, fordi
ferienormsforhandlingerne i praksis lægges så tæt på ferievalgs start, at det kan betyde at
ferievalgene skal flyttes til senere tidspunkt. I dag varsles der tilmed både på opslagstavle,
hjemmeside, nyhedsmail og sms om at den enkeltes ferievalg begynder.

Forslag til pkt. 12 C.
Øvrige Forslag:
Der er ikke indkommet forslag til dette punkt.
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