Klublove
§ 1 Klubbens navn
Stk. 1.
Klubbens navn er faggruppeklubben Social og sundhedshjælpere,
Hjemmehjælpere under FOA Århus afdeling.
Faggruppeklubben dækker alle social og sundhedshjælpere, hjemmehjælpere og ikke uddannede der
er organiseret i FOA Århus afdeling.
Stk. 2.
Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager
klubben sig noget, der strider mod disse interesser og love, skal de fremlægges for afdeling/sektor,
der tager stilling til sagen.

§ 2 Klubbens formål og arbejdsopgaver.
Stk. 1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At formidle information og være rådgivende i forhold til sektoren.
At medvirke til at alle er organiseret indenfor overenskomstområdet.
At arbejde for gode arbejds- og miljøforhold for medlemmerne.
At holde møder omkring fagpolitiske problemstillinger for medlemmer.
At afholde fagpolitiske møder med klubbens tillidsvalgte
At styrke og synliggøre faggrupperne og sætte fokus på de problemstillinger der er på
området.
At styrke sammenholdet i faggrupperne på tværs af arbejdspladserne, samt virke for
faggruppens fælles interesser.
At afholde større faglige og kulturelle arrangementer for faggrupperne i samarbejde med
andre faggrupper.
At styrke fag og faglighed for medlemmer.
At formidle fag- og klubrelevant information ud til medlemmer samt være rådgivende

Stk.2.
Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden, som skal overholde afdelingens love.

Stk.3.
Der afholdes bestyrelsesmøder, når formanden eller et flertal af bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller i henhold til forretningsordenen. Som minimum afholdes kvartalsmøder.
Stk. 4.
Bestyrelsesmedlemmer kan frikøbes det fornødne antal timer, for at varetage klubbens
interesser/arbejdsopgaver.
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§ 3 Kontingent
Stk.1.
Kontingent fastsættes et år ad gangen på generalforsamlingen og opkræves via FOA Århus.

§ 4 Generalforsamling
Stk. 1.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Klubben afholder generalforsamling en gang årlig.
Stk. 2.
Klubbestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 30 dages varsel, før afholdelse ved
avertering med opslag på arbejdspladserne.
Indkaldelse til generalforsamling skal tilgå afdeling/sektor samtidig med, at medlemmerne
indkaldes.
Stk. 3.
Klubgeneralforsamlingen afholdes i januar kvartal, så eventuelle forslag til
afdelingens/sektorens generalforsamling kan indsendes rettidigt.
Stk.4.
Dagsordenen skal bekendtgøres ved indkaldelsen. Dagsordenen skal mindst indeholde:
Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Valg
Stk. 5.
Beretning og regnskab
På klubbens generalforsamling aflægger formanden bestyrelsens beretning for det udførte
arbejde i det forløbne år.
Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab skriftlig til godkendelse.
Stk.6
Forslag
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubformanden i hænde senest
8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 7.
Valgbarhed
Alle der er medlem af FOA Århus samt faggruppeklubben er valgbare til bestyrelsen, fortrinsvis
blandt de tillidsvalgte og så længe medlemmet arbejder indenfor vores fagområder.
Generalforsamlingen vælger formand, næstformand samt 4 bestyrelsesmedlemmer fortrinsvis
blandt de tillidsvalgte i faggrupperne.
Herudover vælges 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant. Bilagskontrollant og
bilagskontrollantsuppleant må ikke være medlem af bestyrelsen eller bestyrelsessuppleant.
Bestyrelsens antal kan forhøjes, når klubbens medlemmer ønsker det.
Ved tværfaglig klub bør bestyrelsen være så bredt sammensat som muligt.
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§ 5 Ekstra ordinær generalforsamling
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når klubbens bestyrelse finder det
nødvendigt.
Endvidere kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når 100 af medlemmerne
skriftlig fremsætter begæring herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Mindst 2/3 af
de pågældende medlemmer skal give fremmøde på den ekstraordinære generalforsamling.
På den ekstraordinære generalforsamling, kan der ikke behandles andre spørgsmål end dem, der
er opført på dagsordenen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 14 dage efter, at der er fremsat begæring
herom til klubbestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 4 dages varsel.

§ 6 Valg af klubbestyrelse
Stk. 1.
Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Næstformand og 2
bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på ordinære klubgeneralforsamling.
Bilagskontrollanter vælges for 2 år ad gangen, forskudt for hinanden i henholdsvis lige og ulige
år.
Stk. 2.
Til valg til ordinær generalforsamling opstilles kandidater således: Til bestyrelsen fremsendes
senest 14 dage før generalforsamlingen skriftlig forslag til nye kandidater. Forslagene skal være
forsynet med skriftlig accept fra hver enkelt opstillet kandidat.
Kandidater til bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant kan opstilles på
generalforsamlingen.
Stk. 3.
Valgene foregår ved almindelig stemmeflerhed og foretages på forlangende skriftlig.
Stk. 4
Skriftligt referat samt revideret regnskab fra generalforsamlingen skal tilsendes sektoren og
afdelingen senest 14 dage efter afholdelse af generalforsamling.
Ved valg i bestyrelsen, skal sektoren underrettes skriftligt.
Stk. 5.
For at et lovændrings forslag kan vedtages, kræves det, at 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget.

§ 7 Klubbens regnskab
Stk. 1
Bogføring og revision af klubbens regnskab foretages af FOA Århus / økonomiafdelingen.
Stk. 2
Der udarbejdes årligt regnskab til godkendelse på klubbens ordinære generalforsamling.
Stk. 3
Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens regnskab.
Stk.4
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Formand og næstformand skal i samarbejde med økonomiafdelingen i FOA Århus holde
bestyrelsen orienteret om klubbens regnskab.
Stk. 5
Bestyrelsen fastsætter rådighedsbeløbet som må være på klubbens Dankortkonto. Der kan
hæves på kortet af formanden og næstformanden.

§ 8 Klubbens møder
Stk. 1.
Der tilstræbes at afholde klubmøder minimum 4 gange året.
Indkaldelse sker med 14 dages varsel.
Indkaldelse til klubmøder skal tilgå sektoren samtidig med, at medlemmerne indkaldes.
Afdelingens daglige ledelse og sektorbestyrelsesmedlemmer kan overvære klubmøder.

§ 9 Klub/sektor
Stk. 1.
Nedlæggelse – Klubbestyrelsen kan, i samarbejde med sektoren, nedlægge klubben. Klubben
kan ikke nedlægges, så længe 1/3 af klubbens medlemmer ønsker den bevaret.
Ved nedlæggelse kræves skriftlig urafstemning, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
nedlæggelsen.
Stk. 2.
Sammenlægning/deling.
Eventuel sammenlægning/deling af klubben skal vedtages på klubbens generalforsamling.
I tilfælde af klubbens deling, skal sektoren være behjælpelig.
Stk.3.
Klubbens opløsning.
I tilfælde af klubbens opløsning, overføres samtlige midler og effekter til sektoren til fælles
formål.

§ 10 Ikrafttræden
Disse love træder i kraft ved deres vedtagelse februar 2014
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