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5. INDKOMNE FORSLAG 
 
 
5.1 Forslag vedr. procedure for ekstraordinære udbetalinger til styrelse,  
stillet af Gitte Mailand 
 
Beslutning 
 
Odense Lærerforenings generalforsamling er kredsens øverste myndighed. 
 

 Derfor skal ethvert ønske/forslag om udbetaling af ekstra løn/overtidsbetaling* til ledelse og styrel-
se fremlægges på den førstkommende generalforsamling til godkendelse. 
*undtaget ekstern repræsentation hvorom der står “Styrelsen godkender i hvert enkelt tilfælde ekstern repræsenta-
tion, der udløser honorar/særligt løntillæg“ 

 

 Forslag om ekstraordinær udbetaling skal fremgå af dagsorden til førstkommende generalforsamling 
som et selvstændigt punkt med de dertil hørende bilag. 

 
 
 

5.2 Forslag vedr. procedure for ekstraordinære udbetalinger til styrelse, stil-
let af Claus Roholt Hansen 
 
Ny procedure ved udbetaling af ekstra honorar 

Styrelsen udarbejder en ny procedure ved udbetaling af ekstra honorar.  En ny procedure indeholder en 
større grad medlemsinformation og gennemsigtighed end den tidligere. 
 
Motivation: Sidste års vedtagelse af ekstra honorar var ikke god for en demokratisk organisation. Ligegyldig hvor rimeligt et 
ekstra honorar kan være, kræver det åbenhed. Dette forslag sætter ikke spørgsmålstegn ved rimeligheden af honoraret, men 
alene ved proceduren. Der er centralt, hvis tilliden til foreningen skal fastholdes. 
 
 
 

5.3 Forslag vedr. budget til faglig klub m.v., stillet af Jonas Callesen 
 
Forslag 1 :Hermed stilles forslag om at hver enkelt faglig klub får et af generalforsamlingen fastsat beløb 
dækkende for hvert skoleår til dækningen af fagpolitiske aktiviteter, forplejning, tiltag, o.l. fra den lokale 
faglige klub på den enkelte skole. Beløbet skal sættes udfra et retfærdighedprincip, således der ikke opstår 
for stor afstand mellem de folkevalgte TRere og Styrelsesmedlemmer og faglig klub.  
 
Forslag 2 (kun hvis 1 vedtages) : Beløbet afgøres af flg. faktorer : 
*Antal medlemmer 
*Antal timer afholdt faglig klub 
*Beløbet beregnes udfra flg. model : 
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Prisen på et TR/styrelses-mødes forplejning divideret med 2 divideret med 45 (9 styrelsesmedlemmmer+36 
TR)- er det beløb der er til rådighed pr. faglig klub-medlem på den enkelte skole pr. faglig klub-møde til 
udvikling af dennes formåen og rækkevidde. 
 
Eksempel : Der afholdes 11 TR/styrelsesmøder om året. Til disse serveres der 45 sandwich til ca. 50 kr. 
stykket. Mødet varer 3 timer. Typisk vil en faglig klub vare 1,5 time. Dermed er der ca. 25 kr. til rådighed pr. 
medlem pr. faglig klub der afholdes. Antallet af faglige klubber må i gennemsnit ikke overstige antallet af 
TR/styrelsesmøder. Dermed er der råd til 11 faglige klubber pr. skole.  
 
Rådighedsbeløb pr. faglig klub i tal : 25 kr. x medlemmer x antal afholdte faglig klubber med referat og 
overholdelse af DLF forretningsorden (tilsat sund fornuft).  
TABEL (Y= antallet af faglige klubber afholdt eller budgetteret afholdt) 
 

40 medlemmer = 25 x 40 x Y , eks. Y= 5, så er rådighedsbleøbet for faglig klub= 5.000 kr. til den pågæl-
dende faglige klub med 40 medlemmer.  

 

 
Forslag 3 (hvis forslag 2 ikke vedtages) : Ingen OLF-medlemmer spiser på medlemmernes regning til hver-
ken OLF-faglige klubber eller OLF-TR/Styrelses-møder. Hvis forslag 2 vedtagets, bortfalder forslag 3. 

 
 
 

5.4 Forslag vedr. offentliggørelse af dagsordner og referater til TR- og sty-
relsesmøder, stillet af Gitte Mailand 
 
Beslutning 

 Odense Lærerforening skal lægge dagsordner til TR og ST møder på 
hjemmesiden for OLF. 

 Odense Lærerforening skal lægge referater fra TR og ST møder på 
hjemmeside for OLF. 

 Udsendelse af dagsorden og referat skal ske rettidigt i forhold til 
mødeafholdelse. 
 
 
 

5.5 Forslag om elektronisk urafstemning til styrelsesvalg, stillet af Claus Ro-
holt Hansen 
 
Generalforsamlingen pålægger styrelsen at udarbejde et vedtægtsændringsforslag, der ændrer afstemnings-
proceduren, således at det bliver muligt at afgive sin stemme til styrelsesvalg elektronisk" 

Motivation: Stemmeproceduren ved generalforsamlingen udelukker en del medlemmer fra at stemme, da det er ikke muligt for 
alle medlemmer at prioritere generalforsamlingen.  Afstemningen kan gennemføres som Hovedstyrelsesvalg. 
 
 


