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NAVN 

§ 1 
Stk. 1 

Organisationens navn er LO Sydfyn og dækker Svendborg, Fåborg/Midtfyns, Langeland og Ærø 
kommuner med hjemsted i Svendborg kommune. 
 
 
FORMÅL 

§ 2 
Stk. 1 

LO Sydfyn er den lokale tværfaglige enhed i kommunerne, formålet er at koordinere det 
tværfaglige arbejde med henblik på at fremme fagbevægelsens målsætning, som den er 
formuleret i LO’s love og kongresbeslutninger. 
Stk. 2 

Dette formål skal søges opfyldt gennem kontakt til de kommunale myndigheder og arbejderbe-
vægelsens repræsentanter i kommunalbestyrelser, råd m.m., ved at virke for valg af 
repræsentanter fra fagbevægelsen til kommunale og lokale tillidshverv og ved afholdelse af 
aktiviteter så som møder, konferencer, demonstrationer m.m. 
 
 
MEDLEMMER 

§ 3 
Stk. 1 

Som medlemmer af LO Sydfyn kan efter ansøgning optages alle fagforeninger under et LO-
forbund, hvis geografiske dækningsområde omfatter hele eller dele af sektionen. 
Stk. 2 

Fagforeningerne meddeler hvert år pr. 1. januar, hvor mange medlemmer de tilmelder LO Sydfyn. 
Stk. 3 

Hvor en fagforenings ret til repræsentation eller pligt til at betale kontingent, er afhængig af 
antallet af tilmeldte medlemmer, er den i henhold til stk. 2 foretagne anmeldelse, gældende for 
hele det pågældende kalenderår. 
Stk. 4 

Udmeldelse af sektionen kan ske med 6 måneders varsel til en 1. januar. 
 
 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

§ 4 
Stk. 1 

Sektionens øverste ledelse er repræsentantskabet. 
Stk. 2 

Berettigede til at deltage i og stemme på repræsentantskabsmødet er bestyrelsen samt 
repræsentanter fra de tilknyttede fagforbund i henhold til nedenstående regler: 
Hver af de tilknyttede fagforbund kan vælge 2 repræsentanter for de første 500 medlemmer, 
herefter 1 for hvert påbegyndte 500 medlem, tilmeldt sektionen. 
Stk. 3 

Fagforbundenes repræsentanter vælges for så vidt muligt blandt medlemmer, som har hjemsted 
og/eller arbejdsplads i de pågældende kommuner. 
Stk. 4 

Alle beslutninger og vedtægtsændringer træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de 
fremmødte, jfr. dog § 9, stk. 2. Der føres referat over de trufne beslutninger. 
 

 



 

§ 5 
Stk. 1 

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes èn gang årligt, inden udgangen af april måned. 
Tidspunktet for mødets afholdelse fastsættes af bestyrelsen, og indkaldes skriftligt med 
dagsorden til de tilsluttede fagforbund med mindst 3 ugers varsel. 
Stk. 2 

Det reviderede regnskab skal udsendes senest 1 uge før repræsentantskabsmødet. 
Stk. 3 

Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde mindst følgende punkter: 

• Valg af dirigent 

• Godkendelse af forretningsorden 

• Godkendelse af arbejdsprogram 

• Beretning 

• Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

• Forelæggelse af budget til orientering 

• Behandling af indkomne forslag 

• Indstilling af bestyrelsesmedlemmer 

• Valg af formand og/eller næstformand for bestyrelsen 

• Valg af 2 bilagskontrollanter og 2 bilagskontrollørsuppleanter 

• Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår 

• Eventuelt 
Stk. 4 

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, kan foruden af bestyrelsen stilles af 
medlemmer efter § 3, stk. 1. Forslaget skal være formanden i hænde senest 2 uger før mødets 
afholdelse og skal fremsendes til fagforbundene senest 1 uge før mødets afholdelse. 
Stk. 5 

Formanden kan indkalde og skal indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, når et flertal 
i bestyrelsen eller 3 af de tilknyttede fagforeninger fremsætter skriftlig begæring herom med 
angivelse af dagsorden. 
Stk. 6 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes med mindst 7 dages varsel og skal 
afholdes senest 3 uger efter, at formanden har modtaget begæring herom. 
 
 
BESTYRELSE 

§ 6 
Stk. 1 

LO Sydfyn ledes mellem repræsentantskabsmøderne af en bestyrelse. 
Hver af fagforbundene udpeger 1 repræsentant samt en personlig suppleant til bestyrelsen. 
Blandt de af forbundene udpegede, vælges formand for en periode på 2 år i lige år.  
Næstformanden vælges for en periode på 2 år i ulige år. 
Stk. 2 

Bestyrelsen udpeger et arbejdsudvalg bestående af 4-5 repræsentanter fra bestyrelsen, til at 
varetage LO sektionens interesser mellem bestyrelsesmøderne.  
Stk. 3 

Formændene for de kommunalpolitiske udvalg har sæde i bestyrelsen, som tilforordnede. 
Endvidere tilforordnes 1 repr. fra Socialdemokratiet, 1 repræsentant fra AOF og formanden for LO 
Ungdom i sektionens bestyrelse. Bestyrelsen kan herudover tilforordne andre til bestyrelsen jfr. 
forretningsordenen for LO Sydfyns bestyrelse. 
 

§ 7 
Stk. 1 
Bestyrelsesmøder afholdes mindst én gang i kvartalet samt, når formanden ønsker det, eller 
mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer forlanger det. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 
Der føres referat over bestyrelsens beslutninger. 
 



 

 
 
ØKONOMI 

§ 8 
Stk. 1 

Medlemsorganisationerne opkræves et sektionskontingent for hvert tilmeldt medlem til lokale 
aktiviteter i sektionen. Kontingents størrelse fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde. 
Stk. 2 

Regnskabsåret er kalenderåret. 
Stk. 3 

Medlemsfagforeningerne hæfter ikke for sektionens forpligtigelser. 
Stk. 4 

Sektionen tegnes af formand og næstformand i forening. Større dispositioner som fx pantsætning 
samt salg og køb af fast ejendom og indgåelse af lejemål, forelægges bestyrelsen til beslutning. 
 
 
VEDTÆGTSÆNDRINGER, SAMMENLÆGNING OG OPLØSNING 

 
§ 9 

Stk. 1 

vedtægtsændringer kan ske ved almindeligt flertal, såvel på et ordinært som ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde, men forslag hertil skal forinden være meddelt medlemsfagforbundene 
og være medsendt dagsordenen. Tilsvarende gælder for forslag om sammenlægning med andre 
sektioner. 
Stk. 2 

Beslutning om LO-sektionens opløsning, skal vedtages med en majoritet på 2/3 af samtlige 
stemmeberettigede. 
Såfremt denne beslutning bliver truffet på repræsentantskabsmødet, skal den efterprøves på et 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som med 2/3 af de fremmødte kan beslutte LO-
sektionens opløsning. 
Stk. 3 

Opløses LO sektionen tilfalder dets aktiver de tilsluttede medlemsfagforbund i forholdet 1/1. 
Stk. 4 

Beslutning om vedtægtsændring og opløsning er ikke gyldige, før disse er godkendt af Lands-
organisationen i Danmark. 

 
*********************************************************** 

 
Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 16/4-2013 
     

  Tonni Hansen 
     formand LO Sydfyn 
 
 
 
Ovenstående vedtægter er godkendt af LO Danmark den 11. juni 2013 v/ Stig Møller. 
 
 
 
 

 


