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§ 1. Navn

Landsbrancheklubbens navn er: 

Landsbrancheklubben for 3F Kommunale og Regionale Specialearbejdere 

§ 2. Formål

Landsbrancheklubbens formål er, i nøje tilslutning til, og i samarbejde med 3F, at 

samle alle 3F-medlemmer, der tilhører specialarbejderoverenskomsten ved kommu-
nalt og regionalt arbejde, samt ved koncessionerede virksomheder for offentlig gas el-
ler elektricitetsforsyning, samt de medlemmer i landsbrancheklubben, der tilhører 

specialarbejderoverenskomsten ved en fælles kommunal arbejdsplads, eller andre for-
mer for selskabsdannelser, for derigennem at værne om fælles interesser og til støtte 

for solidariteten.  

§ 3. Medlemskab

Indmeldelse: 

Indmeldelse i Landsbrancheklubben kan enhver afdeling, lokalklub, arbejdsplads eller 
enkelt person i kommunal og regionalt regi, der hører til i de i formålsparagraffen 

nævnte områder, og er organiseret i 3F. 

En afdeling, klub, arbejdsplads eller enkeltperson kan udmelde sig med 1 års varsel til 

den 1. januar, og skal forinden sin udtræden have betalt eventuel gæld til landsbran-
cheklubben. 

Restance: 

Medlemmer i restance kan ikke deltage i landsmødet med stemmeret. 

http://www.3fklub.dk/kommunale/om-klubben/vedtaegter#§1#§1
http://www.3fklub.dk/kommunale/om-klubben/vedtaegter#§2#§2
http://www.3fklub.dk/kommunale/om-klubben/vedtaegter#§3#§3
http://www.3fklub.dk/kommunale/om-klubben/vedtaegter#§4#§4
http://www.3fklub.dk/kommunale/om-klubben/vedtaegter#§5#§5
http://www.3fklub.dk/kommunale/om-klubben/vedtaegter#§6#§6
http://www.3fklub.dk/kommunale/om-klubben/vedtaegter#§7#§7
http://www.3fklub.dk/kommunale/om-klubben/vedtaegter#§8#§8
http://www.3fklub.dk/kommunale/om-klubben/vedtaegter#§9#§9
http://www.3fklub.dk/kommunale/om-klubben/vedtaegter#§10#§10
http://www.3fklub.dk/kommunale/om-klubben/vedtaegter#§11#§11
http://www.3fklub.dk/kommunale/om-klubben/vedtaegter#§12#§12
http://www.3fklub.dk/kommunale/om-klubben/vedtaegter#§13#§13
http://www.3fklub.dk/kommunale/om-klubben/vedtaegter#§14#§14
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§ 4. Landsbrancheklubbens ledelsesform 

 
Bestyrelsen: 

 
Landsbrancheklubben har en bestyrelse på 8 medlemmer, hvoraf 2 er udpeget af 3F. 

Disse 2 (bestyrelsens formand og næstformand) udpeges af gruppebestyrelsen for 
3F´s offentlige gruppe. 
 

De øvrige 6 medlemmer er, det på landsmødet valgte arbejdsudvalg (repræsentant-
skabets formand, næstformand og kasserer) samt 3 medlemmer efter indstilling, og 

med fortrinsret for de regioner, som ikke allerede er repræsenteret. 
 
De bestyrelsesvalgte indgår i fordelingstallet til repræsentantskabet. 

 
Repræsentantskabet: 

 
Repræsentantskabet består af 15 medlemmer, der består af 3 repræsentanter fra 
hvert regionsudvalg. 

 
Formand for repræsentantskabet vælges i lige år, og skal fortrinsvis vælges blandt ar-

bejdspladsrepræsentanter. 
 
Lige år: 

 Formand 
 2 bestyrelsesmedlemmer 

 Bilagskontrollant nr. 1 
 Bilagskontrollantsuppleant 

 
Ulige år: 

 Næstformand 

 Kasserer 
 1 bestyrelsesmedlem 

 Bilagskontrollant nr. 2 
 
Bilagskontrollanter samt bilagskontrollantsuppleant vælges af og blandt samtlige dele-

gerede på landsmødet. 
 

Alle valg gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. 
 
Forslag til valg til ledelsen skal være bestyrelsen og repræsentantskabet i hænde 

mindst 2 uger inden landsmødets afholdelse. 
 

Er man opstillet til valg, men ikke deltager ved landsmødet, kræves en fuldmagt. 
 
Repræsentantskabet ledes af den valgte formand i overensstemmelse med vedtæg-

terne. I formandens fravær overtager næstformanden hvervet. 
 

Repræsentantskabets daglige drift varetages af repræsentantskabets arbejdsudvalg. 
Arbejdsudvalget består af formand, næstformand og kasserer. 
 

Repræsentantskabet og bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. 
 

Repræsentantskabets adresse er den til enhver tid værende formands eller kasserers 
adresse. 
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Bestyrelsesmøder afholdes fortrinsvis sammen med repræsentantskabet, hvor alle har 
taleret. Efter behov kan adskilte møder afholdes. 

§ 5. Landsmødet 
 

Landsbrancheklubbens bestyrelse arrangerer det årlige landsmøde, inden udgangen af 

2. kvartal, og afdelinger, klubber eller enkeltpersoner, der er tilsluttet landsbranche-
klubben, har ret til at sende repræsentation efter følgende regler: 

 
- Fra 1 - 74 medlemmer giver 2 repræsentanter (enkeltmedlemmer/personlige med-
lemmer 1 repræsentant) 

- Fra 75 - 149 medlemmer giver 4 repræsentanter 
- Fra 150 - 224 medlemmer giver 6 repræsentanter 

- Fra 225 - 300 medlemmer giver 8 repræsentanter 
 
Over 300 medlemmer kan der sendes 1 repræsentant for hver påbegyndt 200 med-

lemmer. 
 

Afdelinger, der ikke er medlem af landsbrancheklubben, kan deltage i landsmødet 
uden stemmeret. 
 

Dagsordenen for landsbranchemødet skal indeholde mindst følgende: 
 

1. Ledelsens beretning 
2. Regnskab og budget 

3. Indkomne forslag 
4. Valg ifølge vedtægterne 

§ 6. Indkaldelse til landsmøde 
 

Landsbrancheklubbens bestyrelse indkalder til landsmødet med mindst 30 dages var-
sel. 

 
Forslag, herunder forslag til valg, der ønskes behandlet på landsmødet skal være be-

styrelsesformanden i hænde senest 2 uger før landsmødets afholdelse. Disse vil kunne 
findes på http://www.3fklub.dk/kommunale senest 1 uge før landsmødets afholdelse. 
 

Skriftlig beretning fra ledelsen samt regnskabet kan findes på 
http://www.3fklub.dk/kommunale senest 2 uger før landsbrancheklubbens landsmøde 

afholdes. 
 
Vedtægtsændringer kan kun ske på det ordinære landsmøde, og sker ved almindeligt 

flertal. 
 

De nærmere retningslinjer for afvikling af landsmødet vil fremgå af det udsendte cir-
kulære til afdelingerne. 
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§ 7. Ekstraordinære landsmøder 
 

Ekstraordinære landsmøder i landsbrancheklubben kan afholdes, når bestyrelsen eller 

repræsentantskabet finder det nødvendigt, eller når 25 % af de tilsluttede medlem-
mer fremsender begæring herom ved fremsendelse af motiveret dagsorden til lands-
brancheklubbens ledelse. 

 
Indkaldelse til ekstraordinære landsmøder sker på samme måde som til ordinære 

landsmøder, dog uden den varslede tidsfrist. 
 
Begærede ekstraordinære landsmøder skal dog afholdes senest 6 uger efter begæring 

herom er modtaget af landsbrancheklubbens bestyrelse. 
Bestyrelsen bestemmer hvor eventuelle ekstraordinære landsmøder afholdes.  

§ 8. Landsbrancheklubbens økonomi 
 

Udgifter i forbindelse med landsbrancheklubbens bestyrelsesvirksomhed afholdes af 

3f.  
De med landsmødet forbundne udgifter dækkes, bortset fra deltagernes rejseudgifter 

og eventuelle erstatninger for tabt arbejdsfortjeneste, af 3f. 
 
På landsmødet fastsættes det årlige kontingent til betaling senest den 1. marts i regn-

skabsåret. Indbetalingen skal ske gennem landsbrancheklubbens anviste pengeinsti-
tut. Kassereren fremsender opkrævning til medlemmerne, og der betales for det til-

meldte antal medlemmer pr. den 1. februar i regnskabsåret.  

§ 9. Regnskab 
 

Kassereren fører kassebog over indtægter og udgifter og aflægger økonomisk rapport 
i forbindelse med hvert repræsentantskabsmøde. 
 

Alle beløb over kr. 5.000,- indsættes i landsbrancheklubbens anviste pengeinstitut, og 
udtræk kan kun foretages ved underskrift af repræsentantskabets formand eller næst-

formand samt kassereren. 
Bilagskontrollanterne reviderer kassebog og bilag, således at det reviderede regnskab 
kan fremlægges på landsmødet. 

 
Regnskabsåret går fra 1. januar til den 31. december. De valgte bilagskontrollanter 

kan foretage uanmeldt revision ud over revisionen i forbindelse med landsmødet. 
 

Landsbrancheklubben hæfter ikke for medlemsgæld stiftet af tilsluttede medlemmer.  

§ 10. Årligt mødeantal 
 

Udover det årlige landsmøde inden udgangen af 2. kvartal, afholdes der følgende an-
tal møder årligt: 
 

Bestyrelsen og repræsentantskabet afholder møde 4 gange årligt, samt når forman-
den eller et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt. 
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Hvis medlemmer ønsker at få sager taget op i landsbrancheklubben, kan dette kun 

ske ved at rette henvendelse til enten bestyrelsesformand, repræsentantskabsfor-
mand eller regionsformændene. 

 
Landsbrancheklubbens bestyrelse og repræsentantskabet fastsætter selv sin forret-

ningsorden.  

§ 11. Regionsudvalg 
 

I hvert af forbundets 5 regioner, vælges et regionsudvalg. 
Regionsudvalgene fastsætter selv sin sammensætning og valgprocedure. I tvivlstil-
fælde forelægges uenigheden landsbrancheklubbens ledelse. 

Hvert regionsudvalg fastsætter selv sin forretningsorden, dog må denne ikke være i 
strid med landsbrancheklubbens og forbundets vedtægter på nogen måde. 

 
Regionsudvalgsformanden har ansvaret for, at referater fra møderne tilsendes lands-
brancheklubbens ledelse snarest efter mødet. 

 
Regionsudvalgets konstituering samt udpegning til repræsentantskabet og indstillinger 

til bestyrelsesvalg skal fremgå af udvalgets referater. 
Referater fra ledelsen i landsbrancheklubben fremlægges på regionsudvalgsmøderne 
af regionsudvalgsformanden. 

 
Regionsudvalgets udgifter i forbindelse med lokale møder og aktiviteter dækkes af de 

tilsluttede afdelinger og klubber.  

§ 12. Fælles landsdækkende regionsmøder  
 

Mindst en gang årligt, eller når landsbrancheklubbens ledelse finder det nødvendigt, 
afholdes der fælles regionsmøde for alle tillidsvalgte i landsbrancheklubben.  

§ 13. Landsbrancheklubbens eventuelle opløsning 
 

Landsbrancheklubben kan kun opløses såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer 

stemmer for en opløsning på 2 efter hinanden følgende lovligt indvarslede landsmø-
der. 
 

Eventuelle overskydende midler henlægges i 3F`s offentlige gruppe til anvendelse til 
opstart af en lignende landsbrancheklub for kommunalt og regionalt ansatte. 

 
Er midlerne ikke anvendt inden for 5 år, tilfalder de 3F`s oplysningsfond.  

§ 14. Landsbrancheklubbens juridiske grundlag 
 

Landsbrancheklubbens bestemmelser er underkastet 3F`s love og vedtægter.  

Skulle landsbrancheklubbens vedtægter på noget tidspunkt være i strid med 3F`s 
love, er sidstnævnte gældende.  
 
 




