Vedtægter
Gymnasieskolernes Lederforening (GymLF).
§ 1. Formål
Foreningens formål er at varetage det enkelte medlems professionelle interesser. Dette omfatter
økonomiske, administrative, arbejdsmæssige, pensionsmæssige, efteruddannelsesmæssige og
karrieremæssige interesser.
§ 2. Medlemskab
Som medlemmer kan optages ledere i institutioner, der udbyder STX eller 2-årigt HF samt ledende
personale fra Undervisningsministeriets afdeling for gymnasiale uddannelser. Medlemmerne er
samtidig medlemmer af DJØF.
§ 3. Kontingent
Årskontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun foreningens medlemmer har
adgang til generalforsamlingen. Bestyrelsen kan dog invitere gæster til at overvære hele eller dele af
generalforsamlingen.
Stk. 2. Hvor ikke andet er fastsat, træffes afgørelserne på generalforsamlingen ved simpelt
stemmeflertal. Ingen kan stemme ved fuldmagt.
Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. halvår. Indkaldelsen skal være udsendt
senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse sker elektronisk via foreningens
hjemmeside og via e-mail.
Stk. 4. Dagsorden for generalforsamlingen udsendes senest en uge før dens afholdelse og skal
indeholde følgende punkter:
a.
b.
c.
d.

Valg af dirigent(er).
Godkendelse af dagsorden.
Formandens beretning.
Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering.

e.
f.
g.
h.
i.

Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af formand.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal optages på dagsordenen. Forslag
må være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, bestyrelsen eller på
forlangende af 1/5 af medlemmerne. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes hurtigst muligt
dog med mindst en uges varsel. Den kan kun behandle de spørgsmål, der er angivet i indkaldelsen.
Stk. 7. Forslag til kandidater til valg underskrives af mindst 5 stillere og skal være formanden i
hænde senest fem uger før generalforsamlingens afholdelse. Listen over opstillede kandidater til
valg udsendes sammen med dagsordenen.
§ 5. Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen består af en formand, som vælges af generalforsamlingen og 10
bestyrelsesmedlemmer, som vælges på et medlemsmøde afholdt i regionen.
Stk. 2. Fra hver af de 5 regioner vælges 1 institutionsleder og 1 øvrig leder.
Stk. 3. Hvis formanden udtræder af bestyrelsen, konstituerer bestyrelsen sig på ny, jvf. stk.1.
Bestyrelsen beslutter, hvilket medlem i bestyrelsen der skal træde i formandens sted indtil
førstkommende ordinære generalforsamling, hvor ny formand vælges.
Stk. 4. Udtræder et medlem af bestyrelsen vælges et nyt medlem ved førstkommende
medlemsmøde i regionen
Stk. 5. Ved afstemninger i bestyrelsen træffes afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 6. Ved fremmøde i foreningens tjeneste har bestyrelsens medlemmer og særligt indbudte krav
på godtgørelse efter statens regler.
§ 6. Regnskab
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet og revisorernes betænkning vedr. regnskabet skal afleveres
senest 1.marts. Regnskabet forelægges for bestyrelsen til godkendelse senest 1. april.
§ 7. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, og såfremt forslag til ændringer er
udsendt til medlemmerne sammen med dagsordenen for generalforsamlingen. Mindst 2/3 af de ved
generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer skal stemme for ændringen, for at den er vedtaget.
§ 8. Foreningens ophævelse
Beslutning om foreningens ophævelse kan kun træffes på en ordinær generalforsamling. Forslaget
skal være optaget på dagsordenen, og mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for det,
før ophævelsen er vedtaget.
§ 9. Vedtægternes ikrafttræden
Disse vedtægter afløser vedtægterne, som blev vedtaget på generalforsamlingen d. 16. maj 2013 og
træder i kraft straks efter vedtagelsen.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2016.

