
Vejledende forretningsorden for faglige klubber i Lærerkredsen Faaborg-
Midtfyn, Kerteminde og Nyborg 
 

§ 1 

Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborgs medlemmer i fraktion 1 og 2 ved NN 

skole udgør den faglige klub ved denne. 
 

§ 2 

Klubben er undergivet de for kredsen gældende vedtægter. 

Stk. 2. Kun sager, der falder ind under TR's arbejdsområder, jf. TR håndbogens afsnit 0/1/1-2, 

kan behandles af klubben. Personsager kan dog ikke behandles. 

 

§ 3 

Klubben afholder møde, når tillidsrepræsentanten anser det for nødvendigt, eller når mindst 1/4 

af klubbens medlemmer skriftligt over for TR fremsætter motiveret krav herom. Mødet skal da 

afholdes senest 10 skoledage efter, at begæringen er fremsat. 

 

§ 4 

Klubben indkaldes til møde normalt med mindst 5 skoledages varsel og med angivelse af 

foreløbig dagsorden 

Stk. 2. I særlige tilfælde kan TR fravige indkaldelsesfristen. Klubben afgør i sådanne tilfælde 

selv på mødet - ved almindeligt flertal - mødets lovlighed. 

 

§ 5 

Klubben er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt, jf. § 4. 

 

§ 6 

Klubbens møder ledes af TR eller TR-suppleanten. 

Stk. 2. Ved afstemninger gælder almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed foretages 

ny afstemning. Står stemmerne derefter lige, bortfalder forslaget. 

Stk. 3. Kun deltagere i mødet kan afgive stemme. 

 

§ 7 

Der føres eventuelt et beslutningsreferat fra mødet. Ethvert mindretal har ret til at få sin 

afvigende mening tilført referatet i kort form. 

Referatet tilsendes kredsstyrelsen til orientering. 

 

§ 8 

TR og TR-suppleanten har ud over de opgaver, som TR-reglerne pålægger dem, ansvaret for 

formidling af meddelelser til klubben fra kredsen. Herudover henvises til politikken om 

gensidige forventninger mellem tillidsrepræsentanterne og kredsstyrelsen. 

 

§ 9 

Lærerkredsen Faaborg- Midtfyn, Kerteminde og Nyborg refunderer, efter regning, TR´s udgifter 

til fornødenheder i forbindelse med klubbens mødevirksomhed. 

 

§ 10 

Denne forretningsorden er vedtaget den _____________ og træder i kraft når den er godkendt af 

kredsstyrelsen. Den er gældende indtil en ny er vedtaget af klubben og godkendt af 

kredsstyrelsen. 

Stk. 2. Fortolkningstvister af forretningsordenen forelægges kredsstyrelsen til endelig afgørelse. 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 4. marts 2010 


