Indkaldelse til generalforsamling i HK-klubben
Tirsdag den 27. november kl. 11 – 13.45
Sted: Hovedbygningen, Aulaen, Ndr. Ringgade 4, 8000 Aarhus C
Dagsorden:
Velkommen
1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af dagsorden
3) Valg af referent
4) Valg af stemmeudvalg
5) Fremlæggelse og godkendelse af beretning
6) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab – bilag eftersendes
7) Godkendelse af vedtægtsændringer – bilag
8) Fastsættelse af kontingent
9) Indkomne forslag
10) Valg af suppleanter og evt. tillidsrepræsentanter *
11) Valg af kasserer for 2 år
12) Valg af revisor for 1 år
13) Valg af revisorsuppleant for 1 år
14) Evt.
* Under punkt 10 suspenderes hovedgeneralforsamlingen, og deltagerne fordeles i 12 valgforsamlinger. Der
spises frokost, og TR aflægger kort beretning for området. Desuden vælges TR-suppleanter på samtlige
områder og evt. TR.
Ønsker du at stille op som suppleant, eller høre nærmere om dette, kan du kontakte fælles TR og/eller din
lokale TR.
Jf. vedtægterne kan stemmeafgivelse ikke afgives ved fuldmagt eller elektronisk. Man kan der imod godt stille
op som suppleant eller TR ved fuldmagt indsendt til fælles TR senest 26.11.2018.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til fælles TR Helle Colding Seiersen på
hcs@au.dk senest 17. november.
Evt. bilag til generalforsamlingen udsendes senest 20. november.

Der serveres sandwich og vand.
Der er af ledelsen givet tilladelse til deltagelse i arbejdstiden under forudsætning af, at tjenesten tillader det.
Husk at orientere din leder, hvis du deltager.
I princippet bør din afdeling betale rejseudgifter (medlemmer med arbejdssted udenfor Aarhus), men er der
problemer med at få dækket rejseudgifterne, så kontakt fælles TR Helle Colding Seiersen, hcs@au.dk
Da der ikke er teknisk mulighed for videolink fra Aulaen, opfordres medlemmer med arbejdssted uden for Aarhus
til at deltage fysisk. Lav ”en tur ud af det” og få tilskud fra klubben til en kop kaffe eller lignende undervejs på
turen.
Tilmelding senest 18. november 2018 på https://auws.au.dk/HKGeneralforsamling_2018

VEDTÆGTER FOR HK-KLUBBEN
VED
AARHUS UNIVERSITET
Kontorfunktionærer, klinikassistenter og grafikere

§ 1. HK-klubbens formål
HK-klubbens formål er at sikre det enkelte medlem de bedst mulige vilkår på Aarhus Universitet.
Stk. 2) Faglige opgaver:
1. At foranledige, at gældende overenskomster, aftaler og love kendes, følges og
udnyttes.
2. At arbejde for forbedringer af gældende overenskomster, aftaler og love.
3. At fremme et trygt arbejdsmiljø.
4. At medvirke til at få størst mulig indflydelse og medbestemmelse igennem
medlemskab af samarbejdsudvalg, arbejdsmiljøudvalg og universitetets
styrende organer.
5. At fremme medlemmernes kompetencemuligheder.
Stk. 3) Organisatoriske opgaver:
1. At fremme kontakten mellem medlemmerne og HK Stats afdelinger/HK
forbundet og blandt medlemmerne indbyrdes.
2. At sikre HK så stor styrke som muligt med fokus på, at alle
funktionærer/elever på universitetet bliver organiseret.
3. At fremme kommunikationen mellem medlemmerne indbyrdes og formidle
information fra HK Stats afdelinger og HK forbundet.

§ 2. Forhandlingsregler
HK-Klubben må i alle tilfælde, hvor der tages spørgsmål op, handle i overensstemmelse med den
lokale HK-afdeling, HK/Stat Danmark og HK-forbundets gældende love og regler.
Stk. 2) Hvis der i en sag ikke kan opnås enighed mellem klubben og den lokale ledelse, skal sagen
viderebringes til behandling af den lokale HK-afdeling.
Stk. 3) Hvis den lokale HK-afdeling ikke kan opnå et for medlemmerne tilfredsstillende resultat
ved lokal forhandling, kan sagen videresendes til behandling i HK/Stat Danmark.
Stk. 4) Når en sag er overgået til forhandling mellem organisationen og arbejdsgiveren, må
klubben eller de enkelte medlemmer ikke godkende noget tilbud fra arbejdsgiveren uden først at
hente organisationens godkendelse.

§ 3. HK-klubbens struktur
HK-Klubben omfatter alle medlemmer inden for Fællesoverenskomsten: Organisationsaftalen for
kontor, organisationsaftalen for klinikassistenter og organisationsaftalen for grafiske medarbejdere
indenfor HK Stat. Der er pligt til medlemskab af HK-klubben
Stk. 2) Klubbestyrelsen fastsætter valgområderne inden for hvilke, der vælges TR’ere og
suppleanter.

2

Stk. 3) Af hensyn til nærhedsprincipielle forhold kan HK ansatte, hvor der er behov for det, vælge
en Hus-TR, som varetager medlemmernes interesser lokalt. En Hus-TR har dog ingen
forhandlingskompetence, men refererer iht. § 3, stk. 2 til den forhandlingsberettigede TR.
§3, stk. 3 udgår da aftalen vedr. Hus-TR er opsagt.
Herefter konsekvensrettelse af Stk. 4 til stk. 3, stk. 5 til stk. 4, Stk. 6 til stk. 5, stk. 7 til stk. 6, stk.
8 til stk. 7 og stk. 9 til stk. 8.
Stk. 4) De valgte tillidsrepræsentanter, suppleanter og klubbens kasserer er fødte medlemmer af
HK-Klubbens bestyrelse.
Stk. 5) Som formand for HK-Klubben vælges en fællestillidsrepræsentant, som repræsenterer HKklubben over for universitetets ledelse samt over for HK Stats afdelinger og HK forbundet. Valget
af fællestillidsrepræsentanten sker af de anmeldte tillidsrepræsentanter.
Stk. 6) Der vælges tillige en suppleant for fællestillidsrepræsentanten, som er næstformand for HKklubben. Valget af suppleanten sker af de anmeldte tillidsrepræsentanter.
Stk. 7) Oplysning om valg af tillidsrepræsentanter og suppleanter sendes til den relevante HK Stat
afdeling, som anmelder valget til universitetets ledelse.
Stk. 8) Inden for hver tillidsrepræsentants valgområde kan der, såfremt der er behov for det,
udpeges én eller flere kontaktpersoner, som assisterer med formidling af information til
medlemmerne.
Stk. 9) Endvidere kan der vælges en netværksgruppe, som tillidsrepræsentanten kan rådføre sig
med.

§ 4. Generalforsamling
Der afholdes en årlig generalforsamling på alle valgområder og en årlig hovedgeneralforsamling.
Generalforsamlingerne afholdes samlet på samme dag.
Stk. 2) HK-klubben afholder årligt ordinær generalforsamling = hovedgeneralforsamling i 4.
kvartal. Næste generalforsamling afholdes derfor i 4. kvartal 2016.
Stk. 2) ændres til ”HK-klubben afholder årligt ordinær generalforsamling i 4. kvartal”.
Stk. 3) Der indkaldes til generalforsamling med mindst to ugers varsel. Indkaldelse sendes
samtidig til HK Stats afdelinger, der har ret til at deltage i generalforsamlingen uden stemmeret.
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Stk. 4) Ekstraordinær generalforsamling holdes så ofte et flertal af bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst 1/3 af klubbens medlemmer forlanger det, eller når HK-afdelingen
forlanger det.
Stk. 5) Ved enhver tillidsrepræsentants og/eller suppleants fratræden indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling på valgområdet med henblik på valg af ny tillidsrepræsentant/suppleant.
Stk. 6) Et medlem, der bliver forhindret i at deltage i de respektive generalforsamlinger, kan
vælges/genvælges, hvis der forelægger skriftligt tilsagn herom fra den pågældende.
Stk. 7) Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal indsendes til HK-klubbens
bestyrelse senest ti dage forud for generalforsamlingen. Modtagne forslag skal være udsendt til
medlemmerne senest seks dage før generalforsamlingen.
Stk. 8) Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. Stemmeafgivelse
kan ikke gives ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 9) Generalforsamling på de lokale valgområder
Ordinær generalforsamling på valgområderne afholdes med følgende dagsorden, i det øvrige
drøftelser henvises til hovedgeneralforsamlingen:
1. Tillidsrepræsentanten orienterer om sit virke på det pågældende valgområde og
medfølgende debat.*
2. Valg af tillidsrepræsentant for 2 år (ulige år).
3. Valg af suppleant for 2 år (lige år).**
*) Ved ændring af valgområdet beslutter bestyrelsen hvordan der orienteres.
**) Ved generalforsamlingen i 2015 vælges suppleanter dog kun for 1 år.
**) Udgår
Oplysning om valg af tillidsrepræsentant og dennes suppleant sendes til den relevante HK Stat
afdeling, som anmelder valget til universitetets ledelse. På universitetets hjemmeside findes link til
vejledning og anmeldelsesblanketter.
På de lokale generalforsamlinger kan der derudover vælges et antal personer til en
netværksgruppe til støtte for tillidsrepræsentanten. Valgperioden for medlemmer i
netværksgruppen fastsættes i netværksgruppens egen forretningsorden. Denne forretningsorden
må ikke være modstridende med HK-klubbestyrelsens forretningsorden.
Ordinær generalforsamling indkaldes af HK-klubbens bestyrelse.
På generalforsamlinger i de lokale valgområder kan der ikke foretages beslutninger, der berører
andre end valgområdets medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af
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tillidsrepræsentanten og skal indkaldes såfremt 1/3 af valgområdets medlemmer skriftligt
forlanger det. HK-klubbens bestyrelse kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling såfremt
tillidsrepræsentanten ikke har mulighed for at gøre det.
Generalforsamlingerne afvikles efter tilsvarende regler, som gælder for
hovedgeneralforsamlingen.
Stk. 10) HK- Klubben
Dagsordenen til den ordinære generalforsamling fastsættes af bestyrelsen og følgende punkter
skal være opført:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af regnskab ved kassereren.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af klubkontingent.*
Valg af kasserer for to år (vælges i lige år).
Valg af suppleant for kasserer for to år (vælges i ulige år).
Valg af revisor for et år.
Valg af suppleant for revisor for et år.
Eventuelt.

*) Klubkontingentet skal godkendes af endeligt af HK forbundet.
* Grammatisk ændring: Klubkontingentet skal endeligt godkendes af HK forbundet
Mellem punkterne 6 og 7 afholdes generalforsamling på de lokale valgområder.

§ 5. Bestyrelse
HK-klubbens bestyrelse består af: Fællestillidsrepræsentanten, fællestillidsrepræsentantens
suppleant samt de valgte tillidsrepræsentanter, som evt. tillige kan være valgt til ovenstående
poster. Derudover deltager suppleanterne for de valgte tillidsrepræsentanter. Hele bestyrelsen
deltager med stemmeret.
Stk. 2) Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter hovedgeneralforsamlingen.
Stk. 3) Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med mindst ét bestyrelsesmedlem i hvert udvalg og så
vidt muligt medlemmer uden for bestyrelsen. Eksempler på udvalg: Elevudvalg,
Kompetenceudvalg, Overenskomstudvalg, Informationsudvalg, Aktivitets/festudvalg,
Økonomiudvalg osv.
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Stk. 4) Bestyrelsen skal tilskynde, at HK-klubbens møder og medlemsaktiviteter afholdes i alle dele
af landet til fordel for samtlige medlemmer.
Stk. 5) Bestyrelsen vedtager sin egen forretningsorden.

§ 6. Vedtægtsændringer
Ændringer i disse vedtægter kan behandles på enhver hovedgeneralforsamling, når forslag
indsendes til HK-klubbens bestyrelse eller til fællestillidsrepræsentanten senest ti dage forud for
hovedgeneralforsamlingen.
Stk. 2) Ændringsforslag skal være udsendt til medlemmerne senest seks dage før
hovedgeneralforsamlingen.

§ 7. Økonomi
Klubbens midler skal indsættes på en konto i et anerkendt pengeinstitut, hvorpå der kan
disponeres af formanden i forening med et klubmedlem/kasserer.

§ 8. Nedlæggelse af klubben
Hvis klubben nedlægges, tilfalder klubbens formue HK Stats afdelinger.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i HK-klubben ved Aarhus Universitet, den 19. januar
2015
Ændring: Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i HK-klubben ved Aarhus
Universitet, den 27. november 2018

_________________________________
Dirigent
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