
  

                                                                          

                                                                            

   Forslag til vedtægtsændring  
 

 

§ 8 

Kredsen ledes af en styrelse på 6 medlemmer, som 

vælges på generalforsamlingen i lige  

årstal. Valgperioden gælder i 2 år fra 1/4-31/3.  

Desuden vælges 3 suppleanter til styrelsen, 2 

revisorer og 2 revisorsuppleanter. 

Kandidatopstillingen sker på følgende måde: 

Senest 3 uger før generalforsamlingen indkalder 

styrelsen kandidatforslag ved opslag på  

skolerne og på Fredericia Lærerkreds’ hjemmeside. 

Et kandidatforslag er kun gyldigt, når  

det er bilagt erklæring fra den pågældende kandidat 

om, at vedkommende er villig til at  

modtage valg, og når det er formanden i hænde 

senest 10 dage før generalforsamlingen.  

Navnene på de forud modtagne gyldige 

kandidatforslag udsendes sammen med endelig  

dagsorden. Endvidere kan der opstilles kandidater 

på selve generalforsamlingen. 

Disse forslag er kun gyldige, når kandidaten 

personligt erklærer sig villig til at modtage 

valg, eller når der foreligger underskrevet erklæring 

herom fra den pågældende.  

 

Valg af kredsformand, næstformand, delegerede og 

suppleanter for disse gennemføres i overens- 

stemmelse med de af hovedstyrelsen før hver 

valggeneralforsamling udsendte retningslinjer, jf.  

Danmarks Lærerforenings vedtægter, § 10.  

Der vælges 3 suppleanter for de delegerede og disse 

er samtidig valgt til kredsstyrelsen.  

Kandidater, der ikke opnår valg til suppleanter for 

de delegerede, er suppleanter til styrelsen 

i den rækkefølge stemmetallet angiver. 
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