Dansk Jernbaneforbund
Områdegruppe
Arriva Tog A/S
Vedtægter for lokalgruppe Lkf - Herning.
§1
Lokalgrupper
Stk. 1
Medlemmer stationeret på et depot danner en lokal gruppe og vælger gruppens ledelse som fastsat i
paragraf 4.
Stk. 2
Lokalgruppen hører under områdegruppen.
§2
Generalforsamling
Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden for perioden, sidste halvdel af januar og første
halvdel af februar.
Gruppeformanden indkalder ved skriftligt opslag med mindst 14 dages varsel til generalforsamlingen.
Opslagene skal indeholde dagsorden med oplysning om, hvad der skal behandles på mødet.
Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtigt, uanset de fremmødtes antal.
Stk. 2
Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes, når gruppens bestyrelse anser det for påkrævet,
eller når mindst 1/3 af gruppens medlemmer skriftligt overfor gruppeformanden begærer dette.

§3
Forslag til generalforsamlingen
Stk. 1
Forslag til den ordinære generalforsamling skal være lokalgruppeformanden i hænde 1. januar.
Stk. 2
Forslag som skal behandles på områdegruppens tillidsmandsmøde, skal være
områdegruppeformanden i hænde så tidligt, at de kan behandles i områdegruppen jf.
områdegruppens vedtægter § 6.
Stk. 3
Forslag der ønskes behandlet på områdegruppens tillidsmandsmøde, skal fremsendes til
områdegruppeformanden med oplysning om på hvilket gruppemøde forslaget eller forslagene er
behandlet, og hvem forslagsstiller eller forslagsstillerne er.
Stk. 4
Generalforsamlingen kan kun behandle de ved dagsordenens opslag som er bekendtgjort for
gruppens medlemmer.
Stk. 5
Bliver der på generalforsamlingen stemmeflerhed for et ændringsforslag, bortfalder det oprindelige
forslag.
Stk. 6
Forslag der behandles på generalforsamlingen, kan udsendes til urafstemning blandt gruppens
medlemmer, når dette vedtages på gruppemødet ved almindelig stemmeflerhed.
Stk. 7
Det er tilladt at brevstemme på forslag stillet til generalforsamling i Skjern, og på
tillidsrepræsentanter, lokalgruppemedlemmer og lignende personer, der er til valg ved
generalforsamlingen.

§4
Lokalgruppens ledelse og sammensætning
Stk. 1
Medlemmerne vælger ud fra deres midte en lokalgruppebestyrelse som består af følgende:
Gruppeformand, næstformand, kasserer samt feriemand.
Uden for gruppens bestyrelse vælges to bilagskontrollanter, koordinerende og lokal turmand,
turepræsentant suppleant og bestyrelses suppleant.
Stk. 2
Gruppeformanden repræsenterer gruppen i områdegruppen.
Stk. 3
Kandidater til gruppens tillidsmænd foreslås af og blandt de på generalforsamlingen
tilstedeværende medlemmer, eller medlemmer der på grund af lovlig fravær har givet skriftligt
tilsagn om, at overtage tillidsposten.
Stk. 4
Lokalgruppebestyrelsen vælges for 2 år af gangen med formand, feriemand, bestyrelses suppleant,
lokal turrepræsentant og turrepræsentant suppleant på valg i lige år.
Næstformand, kasserer, koordinerende turrepræsentant, og 2 bilagskontrollanter på valg i ulige år.

§5
Gruppens virksomhed
Stk. 1
En nyvalgt gruppeformand skal underrette områdegruppeformanden om sit valg, med oplysning om
stilling og postadresse samt eventuelt telefonnummer. Endvidere underrettes lederen/lederne inden
for gruppens område.
Stk. 2
Gruppeformanden skal også underrette områdegruppeformanden om, hvem der er gruppens
næstformand og medlemmer i en eventuel gruppebestyrelse. Der opgives stilling, navn og
postadresse.
Stk. 3
Gruppeformanden forestår gruppens virksomhed i overensstemmelse med forbundets love og
områdegruppens vedtægter, samt de beslutninger der er truffet på kongressen og områdegruppens
tillidsmandsmøder og af områdegruppebestyrelsen.
Gruppens virksomhed dækker følgende:
Forhandler med lederen/lederne af gruppens område om forhold, der har interesse for de lokale
medlemmer eller enkelte af disse.
Stk. 4
Underretter områdegruppeformanden om enhver ændring, der er foretaget inden for lokalgruppens
område.
Stk. 5
Journalfører alle former for ind- og udgående skrivelser og fører forhandlingsprotokollen således, at
den sammen med de journalførte skrivelser giver et helhedsbillede af gruppens arbejde.
Stk. 6
Gruppeformanden er ansvarlig for at protokollen er ajourført, selvom der i gruppen er valgt
sekretær.
Stk. 7
Gruppeformanden skal informere medlemmerne om vigtige forhold, der bliver bekendtgjort i
hovedbestyrelsesprotokoller, cirkulære fra forbundet, områdegruppebestyrelsesreferater og
underretninger for områdegruppeformanden.
Stk. 8
Gruppeformanden skal være de enkelte medlemmer behjælpelig, når det ønskes, i de
sagsbehandlinger der kan forekomme.
Stk. 9
Næstformanden træder i formandens sted under dennes fravær.
Afgår gruppeformanden i valgperioden, overtager næstformanden gruppens ledelse til
valgperiodens udløb.
Stk. 10
Såfremt gruppeformanden ved forhandling med lederen/lederne ikke opnår det ønskede resultat, kan
sagen overgives til områdegruppeformanden, der herefter fører de videre forhandlinger i samråd
med gruppeformanden og evt. forbundet.

§6
Økonomi
Stk. 1
Gruppekassereren fører gruppens regnskab efter de af områdegruppebestyrelsen fastlagte regler, og
enhver ændring af regnskabsformen skal forelægges og godkendes af områdegruppebestyrelsen.
Stk. 2
Lokalgruppens pengemidler anbringes efter områdegruppebestyrelsens bestemmelser.
St. 3
I januar måned udarbejdes et revideret årsregnskab efter områdegruppebestyrelsens bestemmelser,
som fremlægges for og godkendes af den ordinære generalforsamling og fremsendes til
områdegruppens kasserer inden 1. marts.

Nærværende vedtægter vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 7/2 2020.

