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Minimumsvedtægter for regioner i Lejernes Landsorganisation
Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres 2015
§1
Stk. 1. Regionen er en del af Landsorganisationen og skal på regionalt niveau
arbejde for Landsorganisationens formål.
§2
Stk. 1. Fastsættelse af regionens geografiske område, besluttes af
Landsorganisationens hovedbestyrelse og sker i et samarbejde med de berørte
regioner og afdelinger.
Stk. 2. Regionen omfatter de i området hørende afdelinger.
Stk. 3. Det er regionens ansvar at sikre, at der oprettes afdelinger i alle større
byområder og at fastsætte de geografiske skillelinjer mellem afdelingerne. Ved
en tvist herom, træffer Hovedbestyrelsen den endelige beslutning.
Stk. 4. Det er regionens ansvar at sikre, at alle afdelinger følger de servicemål,
der er fastsat af Landsorganisationens Hovedbestyrelse og sikre, at
afdelingerne lever op til Landsorganisationens formål. Eventuelt ved at
medvirke til, at indgå aftaler om samarbejde i forbindelse med service og/eller
administration og/eller evt. ved oprettelse af organisationsenheder til brug
herfor.
Stk. 5. Regionen er i forhold til Landsorganisationen økonomisk selvstændig.
§3
Stk. 1. Regionskontingentet fastsættes af generalforsamlingen for hvert
regnskabsår. Kontingentet må højest udgøre et af Hovedbestyrelsen fastsat
maksimumsbeløb. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 2. Kontingentet indbetales af afdelingerne til regionen inden afholdelse af
generalforsamling.
Stk. 3. Regionsbestyrelsen udarbejder budget for det kommende regnskabsår
senest med udgangen af oktober kvartal.
§4
Stk. 1. Regionens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der består af
mindst 5 medlemmer. Formand og 1 medlem afgår i lige år, mens eventuel
kasserer og 2 medlemmer afgår i ulige år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 2. Formand og eventuel kasserer vælges særskilt på generalforsamlingen.
Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant
for 2 år.
Stk. 4. Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege minimum 2
bestyrelsesmedlemmer til i fællesskab at kunne disponere over regionens
formue, evt. via elektroniske bankprodukter, samt til at tegne regionen i
økonomiske anliggender.
Stk. 5. Bestyrelsen varetager regionens interesser udadtil og indadtil.
Stk. 6. Regionsbestyrelsen koordinerer indstilling af repræsentanter til
retskredse, nævn, udvalg og kommissioner m.v. i kommuner uden LLO
afdelinger. Efter forslag fra afdelingerne i regionen indstiller regionsbestyrelsen
medlem og suppleant til Byfornyelsesnævn.
Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
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§5
Stk. 1. Bestyrelsen bør aftale en mødeplan, for det kommende år på årets
sidste ordinære møde. Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker skriftligt med
angivelse af dagsorden, tid og sted og med mindst 1 uges varsel. Ved
begæring af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer om indkaldelse af ekstraordinært
bestyrelsesmøde, skal formanden indkalde til møde senest 2 uger efter
begæringen herom er modtaget.
Stk. 2. Over bestyrelsesmøderne føres referat.
Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun
beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmer er til stede. Ved stemmelighed
er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§6
Stk. 1. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg på 3 medlemmer.
Formand og eventuel kasserer er fødte medlemmer.
Stk. 2. Forretningsudvalget kan handle på bestyrelsens vegne i anliggender,
der ikke tåler udsættelse. Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges
på førstkommende bestyrelsesmøde.
§7
Stk. 1. Generalforsamlingen er regionens øverste myndighed.
Stk. 2. Hvert år i april kvartal afholdes ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel med
angivelse af tid og sted for afholdelsen.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter
behov og skal indkaldes, når mindst … afdelinger skriftligt fremsætter krav
herom, med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal
generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter modtagelsen af begæring
herom. Der skal til ekstra ordinær generalforsamling indkaldes med 2 ugers
varsel. Når der har været afholdt ekstraordinær generalforsamling, kan ny
ekstraordinær generalforsamling om det samme emne, først afholdes efter den
ordinære generalforsamling.
Stk. 4. Den ordinære generalforsamling skal indeholde punkterne:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Bestyrelsens beretning.
Årsregnskab.
Indkomne forslag.
Valg.

Stk. 5. Valg af medlemmer til Landsorganisationens hovedbestyrelse foretages
af generalforsamlingen. I helt ekstraordinære situationer kan valget foretages
af bestyrelsen, men valget skal godkendes på førstkommende
generalforsamling.
Stk. 6. Adgang og taleret på generalforsamlingen har regionsbestyrelsen,
bestyrelsesmedlemmer og delegerede fra afdelingerne. Repræsentanter fra
Landsorganisationen har adgang og taleret på generalforsamlingen. Kun
delegerede har stemmeret.
Stk. 7. Afdelingerne vælger delegerede til generalforsamlingen: 2 delegerede
for afdelingen. 1 delegeret yderligere for 301 – 600 medlemmer og 1 delegeret
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for yderligere 500 påbegyndte medlemmer. Beregningen af delegerede
foretages på baggrund af det foregående års medlemstal.
§8
Stk. 1. Årsregnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret
af revisor. Revisor kan til enhver tid forlange indsyn i regionens regnskabsbilag
og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle
uregelmæssigheder i så henseende.
Stk. 2. De i regionen tilhørende afdelinger hæfter ikke for regionens påhvilede
forpligtigelser.
§9
Stk. 1. Kontingentrestance til Landsorganisationen og regionen medfører
bortfald af medlemsrettigheder j.fr. Landsorganisationens love § 10 stk.9.
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