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Ændringsforslag Kongres 2022

Dette ændringsforslag knytter sig til kongresforslag:
11.3.14 - Tillidsvalgtes mandat og opbakning

Ændringsforslagsnummer

11.3.14-2

Ændringsforslagstitel

tillidsvalgtes mandat og muligheden for mistillidsvotum

Ændringsforslag

Der ønskes en tilføjelse til DSRs love, hvorved det vil være muligt at stille et
mistillidsvotum til tillidsvalgte i DSR.
Det være sig TR, FTR, Kb-medlem, kredsformandskabet og det centrale
formandskab. Herunder lederforeningen og SLS.
Der ønskes en tilretning af lovene således det beskrives hvordan og af hvem
et mistillidsvotum kan stilles til tillidsvalgte.
Lovændringen træder i kraft på alle poster efter valget til
næstformandsposterne centralt i efteråret 2022:

Tilføjelse til ændringsforslag vedrørende 11.3.14:

Ny § 7 i DSR’s love.

NYT § 7. Mistillidsvotum

NYT stk. 1. Et forslag til mistillidsvotum til foreningens formand og
næstformand kan behandles på en lovligt indkaldt ekstraordinær kongres, jf. §
23, stk. 3. Vedtager kongressen forslaget, skal der inden for 1 måned
(skoleferier fraregnet) udskrives direkte valg efter samme procedure som, jf. §
29. Den nyvalgte tiltræder straks med den resterende del af den fratrådte
formands/næstformands valgperiode som sin funktionsperiode.

NYT stk. 2. Et forslag til mistillidsvotum til Hovedbestyrelsen eller et
hovedbestyrelsesmedlem kan behandles på en lovligt indkaldt ekstraordinær
kongres, jf. DSR’s love § 23, stk. 3. Vedtager kongressen forslaget, skal der
inden for 1 måned (skoleferier fraregnet) udskrives valg, jf. § 16, § 29 samt
SLS og Lederforeningens vedtægter. Den nyvalgte
hovedbestyrelse/hovedbestyrelsesmedlem tiltræder straks med den
resterende del af den fratrådte hovedbestyrelses/hovedbestyrelsesmedlems
valgperioder som sin funktionsperiode.

NYT stk. 3 Et forslag til mistillidsvotum til øvrige kredsnæstformænd end dem
sidder i Hovedbestyrelsen kan behandles på et lovligt indkaldt



generalforsamling i kredsen jf. §18. stk. 2. Vedtages forslaget skal der inden
for 1 måned (skoleferier fraregnet) udskrives valg, jf. § 16. Den nyvalgte
kredsnæstformand tiltræder straks med den resterende del af den fratrådte
kredsnæstformands valgperioder som sin funktionsperiode.

NYT stk. 4. Vedtages et mistillidsvotum efter stk. 1, 2 eller 3 på et tidspunkt,
hvor der er 6 måneder eller mindre før udløb af en valgperiode, træder
nyvalget i stedet for et ordinært valg, og de nyvalgtes valgperiode forlænges
med en periode af samme længde som den afgåendes resterende
valgperiode.

NYT stk. 5. Et forslag til mistillidsvotum til en fællestillidsrepræsentant og
tillidsrepræsentant kan behandles på et møde for ansatte i valgområdet,
såfremt 25% af disse skriftligt indgiver begæring herom til
fællestillidsrepræsentanten/tillidsrepræsentanten.
Fællestillidsrepræsentanten/kredsformandskabet indkalder, senest 4 dage
efter begæringen er modtaget, til arbejdspladsmøde for valgområdet, med
punktet på dagsordenen og til afholdelse senest 21 kalenderdage efter
begæringens modtagelse. Et mistillidsvotum til en
fællestillidsrepræsentant/tillidsrepræsentant er vedtaget, såfremt mere end
halvdelen af samtlige deltagere på mødet har stemt for det, hvorefter der
foretages nyvalg. Der kan ikke afgives stemme pr. fuldmagt.

NYT stk. 6. Et forslag til mistillidsvotum til en fællestillidsrepræsentant kan
også behandles på et møde med kredsbestyrelsen i valgområdet, såfremt
kredsbestyrelsen skriftligt indgiver begæring herom til
fællestillidsrepræsentanten. Kredsbestyrelsen indkalder senest 21
kalenderdage efter fællestillidsrepræsentanten har modtaget begæringen. Et
mistillidsvotum til en fællestillidsrepræsentant er vedtaget, såfremt mere end
halvdelen af samtlige deltagere på kredsbestyrelsesmødet har stemt for det,
hvorefter der foretages nyvalg.
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