
                                                                                                                         

  
 

 

 

 

 

HOVEDBESTYRELSEN FORSALG TIL STANDARDVEDTÆGTER FOR CS AFDELINGER  
 

Dagsordenens 6.a 

 
 

Vedtægter for Centralforeningen for Stampersonel, 

afdeling <NAVN> 

 

 

§ 1 

Navn og hjemsted 

Stk. 1. Afdelingens navn er <NAVN> 

Stk. 2. Afdelingen er stiftet i <BY> den <DATO> 

Stk. 3. Afdelingens myndighedsområde er <AFDELINGENS DÆKNINGSOMRÅDE>. 

Stk. 4. Afdelingen er tilknyttet Centralforeningen for Stampersonel (CS). 

Stk. 5. Afdelingen er - udover tilskud i henhold til CS vedtægter § 5 stk. 2 - 

økonomisk uafhængig af CS. 

 

§ 2 

Formål 

Stk. 1. Afdelingen har til formål – i overensstemmelse med de til enhver tid 

gældende beslutninger truffet af CS kongres – at varetage medlemmernes 

interesser inden for afdelingens område. 

 

§ 3 

Medlemmer 

Stk. 1. Medlemmer er de til enhver tid værende medlemmer af CS, der er henført 

til afdelingens område. 



 

§ 4 

Generalforsamling 

 

Stk. 1. Afdelingens højeste myndighed er generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen fastlægger afdelingens virke. 

Afdelingen vælger selv formen for afvikling af generalforsamlingen1. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. halvår. 

Stk. 3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med mindst fem ugers 

varsel ved opslag inden for afdelingens område eller på anden betryggende 

måde. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden, der som minimum skal 

indeholde følgende punkter: 

• Valg af dirigent 

• Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

• Gennemgang af afdelingens regnskab 

• Behandling af eventuelle indkomne forslag 

• Valg af formand (lige år) 

• Eventuelt valg af næstformand (ulige år) 

• Eventuelt valg af <ANTAL> bestyrelsesmedlemmer og <ANTAL> suppleanter  

• Eventuelt 

 

Stk. 4. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig. 

Stk. 5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være 

fremsendt til bestyrelsen senest tre uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen 

meddeler endelig dagsorden, herunder om fremsatte forslag, senest en uge før 

generalforsamlingen. 

Stk. 6. Valg af afdelingsformand og -næstformand kan kun ske blandt og af 

afdelingen tillidsrepræsentanter da afdelingsformanden skal være tillidsvalgt i 

henhold til CS’ vedtægter § 5, stk. 5. 

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af afdelingsformanden 

eller et flertal i afdelingens bestyrelsen med tre ugers varsel. 

Stk. 8. Generalforsamlingen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

 

§ 5 

Bestyrelsen 

 
1 Kan afholdes fysisk, delvis virtuelt eller fuldt ud virtuelt. Mødet kan være med deltagelse af afdelingens medlemmer 
eller kun afdelingens tillidsrepræsentanter.  



Stk. 1. Bestyrelsen består af <ANTAL> medlemmer, der alle vælges for to år ad 

gangen. Afdelingsformanden vælges på lige år og de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer vælges med <ANTAL> i lige år og <ANTAL> i ulige år. 

Valg af suppleanter sker for et år ad gangen. 

Stk. 2. Hvis der er en fællestillidsrepræsentant ved afdelingen, kan kun fælles-

tillidsrepræsentanten være afdelingsformand.  

Hvis der er flere fællestillidsrepræsentanter ved afdelingen, skal valget af 

afdelingsformand ske blandt de ved afdelingen valgte fællestillidsrepræsentanter. 

Hvis der ikke er en fællestillidsrepræsentant ved afdelingen, skal valget af 

afdelingsformand ske blandt de ved afdelingen valgte tillidsrepræsentanter.2 

Stk. 3. Afdelingen tegnes af afdelingens formand. 

 

§ 6 

Økonomi 

 

Stk. 1. Til dækning af de omkostninger, der er forbundet med afdelingens faglige 

aktiviteter, får afdelingen dækket sine udgifter af CS.  

Afdelingen kan som udgangspunkt maksimalt få et beløb bestående af et 

grundbeløb pr. afdeling, samt et basisbeløb pr. medlem, baseret på antallet af 

medlemmer opgjort pr. 1. januar. 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den <dato> 

 

<Bestyrelsens underskrifter> 

 

 

 

 
2 CS sekretariat orienteres herom 


