Vedtægter

§1
Organisationens navn er LO Fyn, hjemmehørende i Odense kommune. LO Fyn dækker Odense, Kerteminde,
Nyborg og Nordfyns kommuner.

Formål
§2
LO Fyn er den lokale tværfaglige enhed i Odense, Kerteminde, Nyborg og Nordfyn. Formålet er, at
koordinere det tværfaglige arbejde for at fremme fagbevægelsens målsætning, som den er formuleret i LO
Danmarks love og kongresbeslutninger.
Dette formål skal søges opfyldt gennem kontakt til de kommunale myndigheder og arbejderbevægelsens
repræsentanter i kommunalbestyrelser, råd m.m., ved at virke for valg af repræsentanter fra
fagbevægelsen til kommunale og lokale tillidserhverv og ved afholdelse af aktiviteter, så som møder,
konferencer, demonstrationer m.m., samt udbrede kendskabet til fagbevægelsens opgaver og målsætning
over for offentligheden.
LO Fyn skal virke for opretholdelsen og drift af en LO Ungdom afdeling i sektionens område.

Medlemmer
Me§3
Som medlemmer af LO Fyn kan optages alle fagforeninger, hvis Forbund er medlem af LO Danmark, og hvis
geografiske dækningsområde helt eller delvist omfatter Odense, Kerteminde, Nyborg eller Nordfyns
kommuner.
Fagforeningerne meddeler hvert år, pr.1. januar og 1. juli, til LO Fyn, hvor mange medlemmer de tilmelder
LO Fyn.
Hvor en fagforenings ret til repræsentation eller pligt til at betale kontingent er afhængig af det tilmeldte
medlemstal til LO Fyn, er denne tilmelding afgørende i hele det efterfølgende halvår.
Udmeldelse af LO Fyn kan kun ske med mindst 1 års skriftlig varsel over for LO Fyns bestyrelse til den 1.
januar.

Repræsentantskabsmøde
§4
LO Fyns øverste ledelse er repræsentantskabsmødet.
Berettigede til at deltage i og stemme på repræsentantskabsmødet er sektionsbestyrelsen samt
repræsentanter fra de tilknyttede fagforeninger i henhold til nedenstående regler.
Hver af de tilknyttede fagforeninger har 1 delegeret op til 50 medlemmer, plus 1 delegeret op til 200
medlemmer, derefter 1 delegeret for hver påbegyndt 800 medlemmer tilmeldt LO Fyn.
Fagforeningernes repræsentanter vælges fortrinsvis blandt medlemmer, som har hjemsted og/eller
arbejdsplads i Odense, Kerteminde, Nyborg og Nordfyns kommuner.
Alle beslutninger og lovændringer træffes ved almindelige stemmeflertal blandt de fremmødte.
Vedtægtsændringer har først gyldighed efter godkendelse af LO Danmark jf. § 7, stk.4, i LO’s love.
Bestyrelsen kan invitere gæster til repræsentantskabsmødet
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang årligt, i 2. halvår.
Tidspunktet for mødets afholdelse fastsættes af bestyrelsen og indkaldes skriftligt til de tilsluttede
fagforeninger med mindst 1 måneds varsel.
Beretninger og det reviderede regnskab udsendes senest 2 uger før repræsentantskabsmødet.
Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Valg af dirigent
Beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Orientering om budget
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af formand i lige år
2 bilagskontrollanter, 2 suppleanter og 1 statsautoriseret revisor, vælges for et år.
Valg af LO Kommunalpolitiske udvalg: Valg af Formand og 6 udvalgsmedlemmer samt 2
suppleanter.
Eventuelt

Indkomne forslag, incl. personvalg, skal være formanden i hænde senest 14 dage før
repræsentantskabsmødet.
Formanden kan indkalde, og skal indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, når et flertal i
bestyrelsen eller en af de tilknyttede fagforeninger forlanger det.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes med mindst 7 dages varsel og det skal afholdes
senest 3 uger efter formanden har modtaget kravet herom.

Kommunalpolitisk udvalg
LO kommunalpolitiske udvalg skal søge indflydelse på kommunalpolitikken. Opgaver og ressourcer aftales
med LO Fyns bestyrelse.
På repræsentantskabsmødet vælges der LO kommunalpolitiske udvalg, som dækker Kerteminde, Nyborg og
Nordfyn kommuner. Der vælges en formand, 6 medlemmer og 2 suppleanter. Socialdemokraterne og AOF
er tilforordnet til udvalget med hver 1 plads.
Formanden for det kommunalpolitiske udvalg er tilforordnet LO Fyn bestyrelse.
Valget gælder for 2 år, således at formanden og 3 udvalgsmedlemmer afgår i lige år og 3
udvalgsmedlemmer afgår i ulige år. Øvrige valg er for et år.
Medlemmer af det kommunalpolitiske udvalg er delegerede på LO Fyns repræsentantskabsmøde

sen

Bestyrelsen
§5
LO Fyn ledes mellem repræsentantskabsmøderne af en bestyrelse.
Hvert fagforbund udpeger en repræsentant samt en personlig suppleant til bestyrelsen. Fagforbund med
flere lokalafdelinger tilbydes en tilforordnet plads pr. CVR nummer.
Formand vælges for en periode på 2 år i lige år.
Endvidere tilforordnes formanden for LO´s kommunalpolitiske udvalg i, Kerteminde, Nyborg og Nordfyn
samt Socialdemokratiets, LO Ungdoms og AOF Odense & Nordfyns formænd, eller en repræsentant for
denne, i LO Fyns bestyrelse.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov samt udpege LO Fyns repræsentanter i andre organisationer,
institutioner m.v.
Bestyrelsen ansætter efter indstilling fra formanden personale til sekretariatet.
Bestyrelsesmøder afholdes efter fast mødeplan samt når formanden ønsker det, eller mindst en tredjedel
af bestyrelsens medlemmer forlanger det.
Ordinære bestyrelsesmøder fastlægges for et år ad gangen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen tilstræber, at der mindst 2 gange om året afholdes møder med fagforeningerne og tillidsvalgte
om faglige og politiske emner.
Der laves et beslutningsreferat over LO Fyns besluttende møder. Bestyrelsen udpeger selv sin sekretær.

Økonomi
§6
LO Fyns aktiviteter finansieres af de tilknyttede fagforeninger og LO Danmark i henhold til et årligt
udarbejdet budget.
LO Fyn fastsætter selv sit kontingent en gang årligt på repræsentantskabsmødet.
Formanden aflønnes som fuldtidsleder af sekretariatet, efter nærmere aftale i bestyrelsen.
Formanden er ansvarlig for at føre nøje regnskab over LO Fyns indtægter og udgifter efter pågældende
revisions- og regnskabsprincipper, beskrevet af LO Fyns statsautoriserede revisor. Regnskabet følger
kalenderåret.
LO Fyns midler indsættes i Arbejdernes Landsbank.
De tilknyttede fagforeninger hæfter ikke for LO Fyns forpligtigelser.

Organisationsændringer
§7
LO Fyn kan sammenlægges med andre LO Organisationer, uden at bestemmelsen i nuværende
opløsningsparagraf bringes i anvendelse.
Det er en forudsætning at LO Fyns overordnede formål videreføres i nye rammer.
En sammenlægning skal vedtages på et repræsentantskabsmøde.

Opløsning
§8
Beslutning om LO Fyns opløsning skal vedtages med en majoritet på 2/3 af samtlige stemmeberettigede.
Såfremt denne beslutning bliver truffet af repræsentantskabsmødet, skal den efterprøves på et
ekstraordinært repræsentantskabsmøde som 2/3 af de fremmødte kan beslutte LO Fyns opløsning.
Opløsning af LO Fyn kan ikke ske, såfremt mindst 2 tilknyttede fagforeninger modsætter sig dette.
Opløses LO Fyn tilfalder dets aktiver de tilmeldte fagforeninger efter antallet af tilmeldte medlemmer

Således vedtaget på LO Fyns ordinære repræsentantskab den 3. november 2016

