
 

 

§1 Navn 

 

Navnet er SKK Skolelederforeningen, Københavns Kommune.  

 

Stk.2   

Medlemmer er ledere ansat i Københavns Kommune, omfattet af Overenskomst for ledere 

m.fl. inden for undervisningsområdet, pt. ledere ansat i pædagogisk – administrative stillin-

ger i Børne - og Ungdomsforvaltningen, skoleledere, viceskoleinspektører, afdelingsledere 

med souscheffunktion, afdelingsledere i læringsmiljøet, afdelingsledere/ konsulenter med 

ledelsesbeføjelser, afdelingsledere i skolebiblioteket samt ledende skolepsykologer.         

  

Stk.3 

Skolelederforeningens hovedbestyrelse kan derudover beslutte at knytte øvrige medlemmer 

af Skolelederforeningens landskreds til afdelingen.  

 

§ 2 Formål 

 

SKK’ s formål er at arbejde for medlemmernes lokale faglige, økonomiske og tjenstlige 

interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne. 

  

SKK varetager den lokale aftaleret for medlemmernes løn - og ansættelsesvilkår.  

 

SKK er forum for ledernes lokale interesser, bl.a. i forhold til generelle løn og ansættelses-

mæssige forhold, samt i forbindelse med specifikke lederspørgsmål – / problemer. 

 

SKK arbejder inden for Skolelederforeningens vedtægter. 

 

§ 3 Økonomi 

 

Skolelederforeningen stiller midler til rådighed for virket i SKK jfr. vedtægter for Skolele-

derforeningen § 5, stk.8 

 

Stk. 2  

Der opkræves herudover et lokalt kontingent. På den årlige generalforsamling fastsættes 

størrelsen af det lokale kontingent, der opkræves lokalt ud over det centralt fastsatte kontin-

gent. 

 

Stk. 4  

De lokale midler skal anvendes i henhold til vedtægternes § 2 ’Formål’. 

 

Stk. 5 

Formand og kasserer kan ikke være samme person. Kassereren indtræder som medlem af 

bestyrelsen. 

VEDTÆGTER 
Den 26.03.14 



 

 

§ 4 Generalforsamling 

 

Generalforsamlingen er SKK’ s øverste myndighed.  

 

Stk.2  

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i årets første kvartal og indkaldes pr. mail til 

hvert medlem med mindst 4 ugers varsel. Ved indkaldelse angives foreløbig dagsorden og 

frist for indsendelse af punkter til den endelig dagsorden.  

 

Stk.3 

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen.  

 

Stk.4 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.  

 

Stk.5 

Beslutninger træffes ved simpelt flertal med undtagelse af vedtægtsændringer, der kræver et 

flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. 

 

Stk.6 

Skriftlig afstemning holdes, såfremt der fremsættes begæring herom. Ved personvalg foreta-

ges altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere personer, end der skal vælges. Der 

kan ikke afgives stemme ved brev eller fuldmagt. 

 

Stk.7 

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest 2 

uger før generalforsamlingen holdes.  

 

Stk.8  

Endelig dagsorden samt det reviderede regnskab fremsendes til medlemmerne senest 8 dage 

før generalforsamlingen. 

 

Stk.9 

På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages: 

1. Valg af dirigent  

2. Valg af 2 referenter og 3 stemmetællere 

3. Formandens beretning 

4. Indkomne forslag  

5. Regnskab  

6. Orientering om budgettet 

7. Fastsættelse af kontingentet  

8. Valg af jf. § 6 stk. 3 

a. Formand 

b. Næstformand 

c, Kasserer 



 

9. Opstilling på generalforsamlingen af kandidater til bestyrelsesmedlemmer/ TR og 

suppleanter /TR - suppleanter i hvert af de BUF – områder, Forvaltningen er opdelt i  

10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter  

11. Eventuelt  

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling. 

 

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når 

mindst 10 % af medlemmerne skriftligt kræver det og indsender forslag til dagsorden. I 

sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen holdes senest 1 måned (juli fraregnet) efter, at 

begæringen er fremsat. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages var-

sel pr. mail med angivelse af dagsorden. 

 

§ 6 Bestyrelsen 

 

Stk.1 

Bestyrelsen for SKK består af formand, næstformand, kasserer samt ét bestyrelsesmedlem 

for hvert BUF – område, som Børne - og Ungdomsforvaltningen er opdelt i. 

 

Formand og næstformand er henholdsvis tillidsrepræsentant og tillidsrepræsentantsuppleant 

i forhold til Københavns Kommune/ Børne – og Ungdomsforvaltningen. 

 

Næstformanden er herudover tillidsrepræsentant for de medlemmer, der er tjenestegørende i 

Centralforvaltningen, samt for andre medlemmer, der ikke er tjenestegørende i et BUF – 

område.  

 

Bestyrelsesmedlemmet i det enkelte BUF – område er tillidsrepræsentant i forhold til det 

pågældende BUF - område. Herudover er der i det enkelte BUF – område en suppleant til 

bestyrelsen, som også er tillidsrepræsentantsuppleant i forhold til de pågældende BUF – 

område. 

 

Såfremt et medlem af SKK vælges til hovedbestyrelsen i Skolelederforeningen, indtræder 

vedkommende i bestyrelsen, dog uden stemmeret   

  

Stk. 2 

Alle valg er to – årige  

 

Stk. 3 

Valget til bestyrelsen foregår således: 

 

Formand vælges direkte på generalforsamlingen af og blandt de fremmødte stemmeberetti-

gede medlemmer. Hvis der er opstillet mere end to kandidater, og såfremt ingen kandidat 

opnår 50 % af de afgivne stemmer ved første afstemning, afholdes valg mellem de to kandi-

dater, der har højeste stemmetal.   

 

Næstformand vælges direkte på generalforsamlingen af og blandt de fremmødte  



 

stemmeberettigede medlemmer. Hvis der er opstillet mere end to kandidater, og såfremt in-

gen kandidat opnår 50 % af de afgivne stemmer ved første afstemning, afholdes valg mellem 

de to kandidater, der har højeste stemmetal.   

 

Opstilling af kandidater til valget af henholdsvis bestyrelsesmedlem (TR) og – supple-

ant (TR – suppleant) for hvert enkelt BUF – område skal ske på den ordinære generalfor-

samling. 

 

Såfremt der på generalforsamlingen ikke er opstillet det nødvendige antal kandidater fra et 

BUF - område, kan medlemmerne / det enkelte medlem fra det pågældende område i perio-

den mellem generalforsamlingens afholdelse og valgmødet anmelde kandidater / anmelde 

sin egen kandidatur.    

  

Anmeldelsen skal ske til formanden og til dirigenten for den ordinære generalforsamling. 

 

Anmeldelsen skal ske senest kl. 12 dagen før valgmødet, således SKK over for medlemmer-

ne i det pågældende område kan oplyse navnene på de pågældende kandidater  

 

Selve valget af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker i det enkelte BUF – område på 

et valgmøde i hvert BUF - område, der afholdes samtidigt i hvert af de BUF – områder, For-

valtningen er opdelt i, senest en uge efter afholdelsen af generalforsamlingen.   

 

Af indkaldelsen til generalforsamlingen skal det fremgå, på hvilken dato valgmøderne i BUF 

- områderne skal foregå.      

 

Bestyrelsesmedlemmet vælges direkte på valgmødet af de fremmødte stemmeberettigede 

medlemmer. Hvis der er opstillet mere end to kandidater, og såfremt ingen kandidat opnår 

50 % af de afgivne stemmer ved første afstemning, afholdes valg mellem de to kandidater, 

der har højeste stemmetal.  

 

Bestyrelsesmedlemmet er foreningens TR i forhold til BUF – området. 

 

Suppleanten vælges direkte på valgmødet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

Hvis der er opstillet mere end to kandidater, og såfremt ingen kandidat opnår 50 % af de 

afgivne stemmer, afholdes valg mellem de to kandidater, der har højeste stemmetal. 

 

Suppleanten er foreningens TR- suppleant i forhold til BUF - området. 

 

Såfremt bestyrelsesmedlemmet / TR - repræsentanten i forhold til et BUF – område i løbet 

af den 2 – årige valgperiode mister grundlaget for at varetage hvervet, subsidiært ønsker at 

nedlægge hvervet som TR, overtager bestyrelsessuppleanten / TR – suppleanten hvervet 

som bestyrelsesmedlem/ TR. 

 

Bestyrelsen indkalder herefter til et valgmøde, hvor der i henhold til de generelle vedtægts-

bestemmelser i stk. 3 gennemføres et valg af ny suppleant til bestyrelsen / TR – suppleant. 

 



 

Såfremt bestyrelsessuppleanten i løbet af den 2 – årige valgperiode mister grundlaget for at 

varetage hvervet - subsidiært ønsker at nedlægge hvervet som TR – suppleant - indberettes 

dette til bestyrelsen, som derefter indkalder til et valgmøde, hvor der i henhold til de gene-

relle vedtægtsbestemmelser i stk. 3 gennemføres et valg af ny suppleant til bestyrelsen / TR 

– suppleant. 

 

Stk. 4: 

Ved valget af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er det enkelte medlem af foreningen 

valgbar og har stemmeret ved valget i det BUF – område, hvor vedkommendes skole, insti-

tution eller forvaltningssted geografisk er placeret. 

  

Stk. 5: 

Formanden varetager i samarbejde med næstformand og bestyrelse den lokale aftaleret for 

alle medlemmer og medlemsberettigede.  

 

Stk. 6: 

Formanden indtræder som medlem af Skolelederforeningens repræsentantskab (jf. Skolele-

derforeningens vedtægter § 5 stk.3.) 

 

Næstformanden indtræder ligeledes som medlem af Skolelederforeningens repræsentant-

skab. 

 

Herudover vælger bestyrelsen ved sin konstitution et antal medlemmer til Skolelederfor-

eningens Repræsentantskab samt suppleanter herfor, jf. § 5 stk. 3 i Vedtægterne for Skolele-

derforeningen   

 

Stk. 7: 

Formand/næstformand er afdelingens repræsentant(er) ved de Tværkommunale formands-

møder jfr. § 6 i Skolelederforeningens vedtægter.  

 

Stk. 8: 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med kasserer og sekre-

tær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne foruden for-

mand eller næstformand er til stede. Alle beslutninger sker ved almindelig stemmeflerhed. 

Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 

 

Stk. 9: 

Et forslag om mistillidsvotum til bestyrelsen skal behandles på en lovlig indkaldt generalfor-

samling, såfremt det er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sammen med den-

ne.  

 

Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalfor-

samling til afholdelse inden en måned – juli fraregnet – med nyvalg af bestyrelse på dagsor-

denen. Den nyvalgte bestyrelse tiltræder straks med den resterende del af den indeværende 

ordinære valgperiode som funktionsperiode. 

 



 

Stk. 10: 

Et forslag om et lokalt mistillidsvotum til et bestyrelsesmedlem/ en tillidsrepræsentant, valgt 

i et BUF – område kan behandles på et møde for foreningens medlemmer i det pågældende 

BUF – område, såfremt 1/4 af disse skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsesmed-

lemmet/ tillidsrepræsentanten med kopi til formanden for SKK. Tillidsrepræsentanten ind-

kalder senest 4 dage efter begæringens modtagelse til møde med punktet på dagsordenen og 

til afholdelse mindst 14 dage og højst 21 dage efter begæringens modtagelse, skoleferier 

fraregnet. 

 

Et mistillidsvotum til et bestyrelsesmedlem/ en tillidsrepræsentant er vedtaget, såfremt mere 

end halvdelen af samtlige ansatte medlemsberettigede i BUF - området har stemt for det på 

mødet. 

 

Vedtages et mistillidsvotum, går mødet straks over til valg af bestyrelsesmedlem/ tillidsre-

præsentant, jf. de almindelige regler for valg (vedtægtens § 7 stk. 2), hvorfor valget skal 

være optaget som et eventuelt dagsordenspunkt. Mødet vælger en mødeleder til at forestå 

valghandlingen.  

 

§ 7 Vedtægtsændringer 

Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for 

en generalforsamling, indkaldt med den for ordinær generalforsamling fastsatte indvars-

lingsfrist, og når mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer herfor. 

 

§ 8 Ikrafttræden    

Nærværende vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling i SKK - Skoleleder-

foreningen, Københavns Kommune den 20. marts 2014 og træder umiddelbart i kraft. 

ALLONGE TIL § 6 I VEDTÆGTER FOR SKK 

 

Formand og næstformand vælges på generalforsamlingen af de fremmødte stemmeberetti-

gede medlemmer. 

 

Da formand og næstformand samtidig vælges til henholdsvis TR og TR – suppleant i for-

hold til BUF, er valget omfattet af ’Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samar-

bejdsudvalg’. 

 

Dette indebærer, at alle medarbejdere, der er ansat i henhold til ’Overenskomst for ledere m. 

fl.’, har stemmeret ved valg af tillidsrepræsentant og tillidsrepræsentantsuppleant. Det gæl-

der også for ansatte, der ikke er medlem af SKK.    

 

I forbindelse med indkaldelse til generalforsamlinger, hvor der skal finde valg af formand/ 



 

 

TR og næstformand, vil evt. ikke – medlemmer blive oplyst om, at der skal finde valg af TR 

og TR – suppleant sted på generalforsamlingen, og at de derfor kan deltage i generalforsam-

lingen under det punkt, hvor valget skal finde sted.      

 

På samme måde vil det ved indkaldelser til valgmøder i de enkelte BUF – områder, hvor det 

lokale bestyrelsesmedlem/ den lokale TR samt suppleanten til bestyrelsen/ TR – suppleanten 

i forhold til området skal vælges, blive oplyst, at også ikke - medlemmer af SKK, der er tje-

nestegørende i det pågældende distrikt, kan deltage i valghandlingen.   

 

På denne måde vil SKK sikre, at alle – medlemmer og ikke - medlemmer − bliver gjort be-

kendt med tid og sted for TR – valg. 

 

Kun medlemmer af SKK kan vælges som TR eller TR – suppleant.     

 

  


