SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES
BRANCHEAFDELING
KOLLEKTIV TRAFIK ER IKKE EN PRIVAT SAG
Klubvedtægter

§1
Foreningens navn er:
Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling
Klubben for chaufførerne der er organiseret i FOA Århus
ved Busselskabet Aarhus Sporveje

Foreningens formål er:
Gennem et samarbejde imellem tillidsrepræsentanter og FOA Århus, at arbejde for at sikre de bedst mulige lønog arbejdsforhold for medlemmerne.
At styrke de enkelte medlemmers medbestemmelse i dagligdagen
At medvirke til at alle er organiseret
At medvirke til at overenskomster og aftaler overholdes
At medvirke til den faglige udvikling blandt medlemmerne
At markere sig fagligt og politisk

§2
Til varetagelse af klubbens økonomi opkræves der af medlemmerne et månedligt klubkontingent, hvis størrelse
fastsættes af generalforsamlingen.

§. 3.
Kun tillidsvalgte kan forhandle forhold for andre. Enhver forhandling, der finder sted på foreningens vegne, ledes
af tillidsrepræsentanten eller den / de bestyrelsen bemyndiger dertil.

§ 4.
stk. 1
På medlemsmødet i januar afholdes den ordinære generalforsamling, som er klubbens højeste myndighed.
Generalforsamlingen gennemføres to gange samme dag (eftermiddag og aften), og skal mindst indeholde
følgende punkter:
1.
Valg af dirigent
2.
Bestyrelsens beretning
3.
Regnskab og budget
4.
Valg
5.
Indkomne forslag
6.
Eventuelt

stk. 2
Indvarsling til generalforsamlingen sker med 30 dages varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når den
ifølge lovene er lovligt indvarslet, ved opslag i opholdslokalerne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles bestyrelsen skriftligt senest 14. dage før
generalforsamlingen.
Dagsorden og evt. indkommende forslag offentliggøres ved opslag 7 dage før.
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stk. 3
Afholdelse af valg
Til valg på den ordinære generalforsamling opstilles kandidater således:
Til bestyrelsen fremsendes senest 14 dage før generalforsamlingen skriftlige forslag til nye kandidater, og
forslagene skal være forsynet med skriftlig accept fra den opstillede kandidat.
Senest 7 dage før generalforsamlingen skal forslagene offentliggøres via opslag i opholdslokalerne.

stk. 4
Ved valg til en post i utide, hvor der er en suppleantpost til, sker valget til posten sammen med den tilhørende
suppleantpost. Nummer to i valget bliver suppleant.

§ 5.
stk. 1
Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af
3 Tillidsrepræsentanter og to medlemmer.

Valghandling:
Valg sker på generalforsamlingen
Ved stemmelighed trækkes der lod
Der kan ikke brevstemmes
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. Formanden kan ikke vælges som
regnskabsansvarlig.

Stk. 2
Alle valg som tillidsrepræsentanter er for 2 år, disse valg forgår efter bestemmelser i Midttrafiks MED aftale.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges efter klubbens love.
der vælges herefter:
Til bestyrelsen skal der vælges:
2 tillidsrepræsentanter for Station SYD
1 tillidsrepræsentant for Station Nord
Blandt disse 3 vælges en formand. For disse 3 kan der endvidere vælges suppleanter.
• Såfremt der kommer mere end fem tjenestemandsansatte på en anden station vælges der en tillidsrepræsentant
her.
(For ovenstående valg er kravet, at kandidaten skal være ansat som tjenestemand)
•
•

1 bestyrelsesmedlemmer for hver station, (1 i ulige år, 1 i lige år)
Endvidere, kan der vælges 1 bestyrelsesmedlemssuppleant for hver station

Øvrige valg:
•
1 bilagskontrollant (vælges i lige år).
•
1 bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant (vælges i ulige år)
•
1 fanebærer (vælges i lige år)
(Pensionister og efterlønnere kan vælges som bilagskontrollant eller fanebærer)

stk. 3
Medlemsmøder afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt.
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§6
stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid afholdes, når bestyrelses finder det nødvendigt, eller efter
skriftligt ønske af mindst 10 % af medlemmerne, med angivelse af sagen, der ønskes behandlet. Mindst 2/3 af
underskriverne skal være til stede til den ex. generalforsamling. I modsat fald erklæres den ekstraordinære
generalforsamling for ugyldig.

stk. 2
På den ekstraordinære generalforsamling kan der ikke behandles andre sager, end dem der er anført på
dagsordenen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 14 dage efter, at der er fremsat begæring herom
til bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 4 dages varsel ved opslag.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes to gange samme dag.

§7
stk. 1
For at kunne fortage ændring af vedtægterne og/eller eksklusion af et medlem, skal der være mindst 2/3 flertal af
de afgivne stemmer for forslaget, på den ekstra-/ ordinær generalforsamling. Eksklusion af et medlem skal
offentliggøres.

Stk. 2
Intet medlem kan med sin handling tilsidesætte klubbens formålsparagraf.

§8
stk. 1
Aftaler med ledelsen kan ikke indgås før, der er sikret enighed i tillidsmandsgruppen.
Den enkelte tillidsrepræsentant kan tildeles fagspecifikke sagsområder.
Fagspecifikke områder kan forhandles selvstændigt. I tilfælde af uenighed, skal dette behandles på
førstkommende bestyrelsesmøde.
Sager af fælles interesse skal altid forelægges bestyrelsen, hvor et flertal træffer afgørelsen.

Stk. 2
Tillidsrepræsentanterne har det overordnede ansvar for det faglige arbejde på arbejdspladsen, indenfor de
rammer, bestyrelsen fastsætter.

§9
Pensionister og efterlønsmodtagere kan fortsat være medlemmer, og kan deltage i Brancheafdelingens møder og
generalforsamlinger med taleret, men uden stemmeret. De er kontingent frie.

§ 10
stk. 1
Formanden varetager sammen med bestyrelsen Brancheafdelingens anliggender. Opstår der stemmelighed, er
formandens stemme afgørende.

Stk. 2
Fratræder formanden i utide, konstituerer bestyrelsen sig selv.
Fratræder en tillidsrepræsentant i utide, indtræder tillidsrepræsentantssuppleant
som tillidsrepræsentant.
Fratræder kassereren i utide, udpeger bestyrelsen en ny kasserer. Formand kan ikke være kasserer.
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Stk. 3
Kassereren er den regnskabsansvarlige og fører Brancheafdelingens regnskaber, og er til enhver tid ansvarlig for
pengemidler og værdipapirer.
På de ordinære bestyrelsesmøder skal forelægges oversigt over bank- og kassebeholdning og restancer.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 4
Bestyrelsen skal sikre sig, at brugen af elektroniske betalingsmidler sker på en sikker og forsvarlig måde.
Det til enhver tid indestående rådighedsbeløb, som kan bruges elektronisk, må ikke være større end 150.000 kr.
Den eller de personer som må forpligte foreningen via netbank, udpeges af bestyrelsen.

Stk. 5
Såfremt et medlem af Brancheafdelingens bestyrelse er ansøger til en overordnet stilling i Busselskabet Århus
Sporveje, skal vedkommende nedlægge sit mandat og suppleanten indtræder.
For bestyrelsesmedlemmer hvor der ikke er valgte suppleanter, varetages opgaven af en tillidsrepræsentant indtil
næste valg.

§ 11
Brancheafdelingen kan ikke opløses, så længe 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer gør påstand om dens
vedblivende beståen. Opløses Brancheafdelingen, tilfalder midlerne FOA Århus.

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdelings
Jubilæums- og begravelseskasse.
§ 1.
Brancheafdelingens medlemmer er obligatoriske bidragsydere til kassen. Pensionister og efterlønnere er fortsat
medlemmer og er kontingentfrie.

§ 2.
Såfremt dødsfaldet forårsages af epidemi, krig eller lignende, kan bestyrelsen vedtage, at begravelseshjælpen
nedsættes eller bortfalder. Dog skal en sådan vedtagelse godkendes på førstkommende generalforsamling.

§ 3.
Udbetalingen sker efter følgende regler:
Ved 25 års arbejdsplads jubilæum udbetales kr. 1.000,-.
Ved 40 års arbejdsplads jubilæum udbetales kr. 2.000,-.
Begravelseshjælp: Ved et medlems død udbetales kr. 1.000,-.

Konfirmationslegatet.
På formiddagens generalforsamling udtrækkes der efter ansøgning blandt brancheafdelingens medlemmers børn, to
legater på 500,00 kr. til hver.
Der kan ansøges om konfirmationslegatet én gang i barnets ”konfirmations-berettigede alder”.
Note. Brancheafdelingen tolker, at man er i den "konfirmationsberettigede alder" når ens barns skoleklasse kan vælge,
at blive konfirmeret.
Det er ikke krav, at der skal være en kristen handling.
Således vedtaget på ordinærgeneralforsamling
20.oktober 2015

