
Anbefalet procedure for overgang til forskudte valg for lokalbestyrelser 
 

I henhold til Skolelederforeningens vedtægts § 6, vedtaget den 11. januar 2018, kan en lokal forening aftale 

forskudt valgperiode. 

Lokale afdelinger har mulighed for i de lokale vedtægter at aftale forskudt valgperiode for menige 

medlemmer af lokalbestyrelsen. Således at halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige år med en valgperiode 

på to år, og den anden halvdel er på valg i ulige år ligeledes med en valgperiode på to år. Ved opgørelse af 

halvdelen inkluderes næstformanden, men ikke formanden. Se de vedlagte vejledende vedtægter for lokale 

afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode. 

 

Ønsker den lokale afdeling at gøre brug af denne mulighed, er dette Skolelederforeningens anbefaling for 

en lokal procedure.   

Det er nødvendigt for den lokale afdeling først at få vedtaget nye vedtægter (der henvises til vejledende 

vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018). 

For at ændre den lokale vedtægt skal følgende procedure følges. Vedtægterne kan ændres, når forslag om 

ændring er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, indkaldt med den for ordinær 

generalforsamling fastsatte indvarslingsfrist (4 uger), og når mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer herfor. 

Der indkaldes derfor til lokal ordinær generalforsamling (i lige år) efter gældende regler med følgende 

punkter på dagsorden: 

1. Vedtægtsændring om overgang til forskudt valg 

2. Efterfølgende valg efter de nye vedtægter 

a. Valg af TR (på valg i lige år) 

b. Valg af TR suppleant (på valg i lige år) 

c. Valg af et lige antal bestyrelsesmedlemmer, eksempelvis 2 bestyrelsesmedlemmer 

(valgperiode på 2 år og herefter på valg i lige år) 

d. Valg af et ulige antal bestyrelsesmedlemmer, eksempelvis 3 (valgperiode på 1 år og 

herefter på valg i ulige år med en valgperiode på 2 år) 

e. Eventuelt valg af et antal suppleanter til bestyrelsen (indtræder en suppleant i bestyrelsen, 

sker dette i den pågældende aftrædende bestyrelsesmedlems valgperiode) 

Efterfølgende følger valghandlingerne de netop vedtagne nye lokale vedtægter. 

 

For spørgsmål kontakt Peter Cort på cort@skolelederne.org 
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