Vedtægter for
Landsbrancheklubben for statsskovarbejdere
§1
Landsbrancheklubbens navn
Landsbrancheklubben for statsskovarbejdere
§2
Formål
Det er landsbrancheklubbens formål at samle skovløbere, skovarbejdere,
opsynsmænd m.fl. i en fælles klub til fælles gavn for alle ansatte skovløbere,
skovarbejdere, opsynsmænd m.fl. i Skov- og Naturstyrelsen.
Klubben skal gennem sin virksomhed tilstræbe at fremme medlemmernes løn,
boligforhold samt trivsel og uddannelsesmuligheder.
Det er en af klubbens hovedopgaver at sikre forholdene vedr. ansatte med fribolig og
lejeboligs forhold bedst mulig, overfor både arbejdsgivere og skattemyndigheder
m.m.
Klubben skal gennem sit virke udvikle og skabe de bedst opnåedelige
samarbejdsrelationer til såvel 3F, STK, arbejdsgiver, som andre personalegrupper.
§3
Medlemskab
Skovarbejdere, skovløbere, opsynsmænd m.fl. beskæftiget i Skov- og Naturstyrelsens
regi, som er medlem i en 3F / LO forbund betragtes som medlem.
§4
Generalforsamling
Repræsentantskabet består af tillidsmændene fra Skov- og Naturstyrelsens distrikter,
samt tillidsmændene fra maskinstationerne, og evt. tillidsmænd valgt blandt
håndværkerne.
Repræsentantskabet vælger blandt tillidsmændene, næstformanden som dermed
repræsenterer skovarbejderne som fællestillidsmand.
Repræsentantskabet afholder et årsmøde i december måned, hvor der afholdes
generalforsamling.
På generalforsamlingen vælges en bestyrelse.
Bestyrelsens sammensætning:
1 formand: 3Fs forhandlingsleder (vælges på 3Fs kongres)
1 næstformand / Fællestillidsrepræsentant (valgt blandt tillidsmændene)
4 bestyrelsesmedlemmer
På lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, og på ulige årstal vælges 2
bestyrelsesmedlemmer.
Valgene gælder for 2 år, men i opstarten dog således at der det første år vælges
2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år.
Alle medlemmer kan deltage og har tale og stemmeret på generalforsamlingen.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling såfremt 10 % af
repræsentantskabsmedlemmerne skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav
herom, og samtidigt vedlægger motiveret dagsordenen for mødets afholdelse.
Bestyrelsen skal da inden en måned afholde ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med mindst 8 ugers varsel.

§5
Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsens opgave er at varetage klubbens / medlemmernes interesser i såvel
udvalg i Skov- og Naturstyrelsen, som udvalg i dansk fagbevægelse m.m.
Bestyrelsens opgave er at sikre at generalforsamlingens holdninger og beslutninger
afspejles i klubbens arbejde, og sikre at der føres en beslutnings protokol.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og fordeler opgaver mellem sig til varetagelse af
interesser til gavn for skovarbejderne i Skov og Naturstyrelsen
§6
Formandens opgave
Formandens opgave er at varetage Statsskovarbejdernes interesser bredt i forhold til
løn og arbejdsforhold, samt udvikling generelt.
Formandens opgave er endvidere at sørge for relevant information fra 3F, STK, CFU,
Personalestyrelsen og Skov og Naturstyrelsen m.fl. tilflyder tillidsmandsgruppen.
Formanden står for indkaldelsen af relevante møder i forhold til den "daglige drift" i
forhold til vedtægterne i samarbejde med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
§7
Næstformandens opgaver
Næstformandens opgave er, som tillidsrepræsentant for alle skovarbejderne m.fl. at
varetage de ansattes interesser bredt, i alle henseender.
Næstformandens opgave er i det væsentligste at holde tillidsmændene godt orienteret,
og være medhjælpende i at løse de opståede problemstillinger.
§8
Kontingent.
Der opkræves ikke kontingent, da klubbens arbejde tilrettelægges således at Skov og
Naturstyrelsens personalepolitikker finansierer dette, samt 3Fs regler om
Landsklubarbejde bruges som økonomisk fundament for Landsklubbens arbejde.

§9
Formue.
Eventuelle midler som fremkommer ved Rummeterens ophør, administreres af
bestyrelsen.
Formålet med anvendelsen af eventuelle midler er at styrke stats skovarbejdernes
udvikling og anseelse.
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