
§ 7. Årskursus – Nuværende ordlyd 

  Årskursus afholdes hvert år i maj eller første halvdel af juni. Det indvarsles af formanden ved 

offentliggørelse til medlemmerne senest 1.marts. Indvarslingen skal indeholde udførlig dagsorden. Stk. 2. 

Den årlige generalforsamling afholdes i forbindelse med årskurset med følgende dagsorden:  

• Valg af dirigent  

• Formanden aflægger beretning  

• Forretningsføreren fremlægger det reviderede regnskab  

• Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent samt begravelseshjælp for det kommende 
år  

• Indkomne forslag  

• Valg af formand (hvert andet år)  

• Valg af bestyrelsesmedlemmer  

• Valg af suppleanter  

• Valg af revisor 

• I de år hvor Serviceforbundets kongres ligger, vælges delegerede svarende til det tildelte antal pladser på 
kongressen, jf. Serviceforbundets vedtægter   

• Eventuelt  

Rækkefølgen af punkterne er ikke bindende.  

Stk. 3. Forslag til valg af formand og bestyrelsesmedlemmer indsendes skriftligt til formanden senest 8 uger 

før generalforsamlingen underskrevet af mindst 5 stemmeberettigede medlemmer som stillere og med 

kandidaternes skriftlige tilsagn. Forslaget offentliggøres til medlemmerne.  

Stk. 4. Der skal vælges mindst 3 suppleanter.  

Forslag til suppleanter kan fremsættes på generalforsamlingen. Den foreslåede kandidat skal tilkendegive, 

at vedkommende er villig til valg.  

Stk. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter afgøres ved skriftlig afstemning og simpelt flertal.  

Stk. 6. På stemmesedlen til bestyrelsesvalg er fortrykt alle kandidaters navne. Der skal stemmes på det 

antal personer, som skal vælges til bestyrelsen, ellers er stemmesedlen ugyldig. Hvis stemmerne står lige, 

skal der være omvalg mellem de ligestillede.  

Stk. 7. På stemmesedlen til suppleantvalg må der skrives en kandidats navn, af de kandidater der har 

tilkendegivet at ville opstille til suppleantvalget, ellers er stemmesedlen ugyldig. 

De 3 kandidater, der får flest stemmer, er valgt som suppleanter til bestyrelsen, i rækkefølge efter 

stemmetal. Ved stemmelighed, skal der være omvalg mellem de ligestillede. 

Stk. 8. Kun aktive, stemmeberettigede medlemmer kan vælges til bestyrelsen.  

Stk. 9. Formanden vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen ved flertalsvalg og skriftlig afstemning. 

Formanden kan kun vælges blandt de i bestyrelsen siddende eller til valg opstillede medlemmer. Hvis ingen 

af de foreslåede opnår over halvdelen af de afgivne stemmer, foretages omvalg mellem de to, der har fået 

det højeste antal stemmer.  

Stk. 10. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således, at der 

hvert år efter tur afgår 3 medlemmer.  



Stk. 11. Fratræder formanden mindre end 10 uger før generalforsamlingen, kan forslag til valg af formand 

stilles på generalforsamlingen ved forslag blandt de i bestyrelsen siddende eller de til valg opstillede 

kandidater.  

Stk. 12. Der vælges i lige år en statsautoriseret revisor for 2 år ad gangen. Denne kan ikke være medlem af 

eller have anden intern tilknytning til bestyrelsen.   

Stk. 13. Forslag skal indsendes til formanden senest 8 uger før generalforsamlingen, og offentliggøres til 

medlemmerne, for at der på generalforsamlingen kan tages beslutning herom. Bestyrelsen kan fremsætte 

forslag senere.  

Foreslås ændret til:  

§ 7 Årskursus 

Årskursus afholdes hvert år i maj eller første halvdel af juni. Det indvarsles af formanden ved 
offentliggørelse til medlemmerne senest 1.marts. Indvarslingen skal indeholde udførlig dagsorden. Stk. 2. 
Den årlige generalforsamling afholdes i forbindelse med årskurset med følgende dagsorden:  

• Valg af dirigent  

• Formanden aflægger beretning  

• Kassereren fremlægger det reviderede regnskab  

• Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent samt begravelseshjælp for det kommende 

år  

• Indkomne forslag  

• Valg af formand (hvert andet år)  

• Valg af bestyrelsesmedlemmer  

• Valg af suppleanter  

• Valg af revisor 

• I de år hvor Serviceforbundets kongres ligger, vælges delegerede svarende til det tildelte antal pladser på 
kongressen, jf. Serviceforbundets vedtægter.  

• Eventuelt  

Rækkefølgen af punkterne er ikke bindende.  

Stk. 3. Forslag til valg af formand og bestyrelsesmedlemmer indsendes skriftligt til formanden senest 8 uger 
før generalforsamlingen underskrevet af mindst 5 stemmeberettigede medlemmer som stillere og med 

kandidaternes skriftlige tilsagn. Forslaget offentliggøres til medlemmerne.  

Stk. 4. Der skal vælges mindst 3 suppleanter.  

Forslag til suppleanter kan fremsættes på generalforsamlingen. Den foreslåede kandidat skal tilkendegive, 

at vedkommende er villig til valg.  

Stk. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter afgøres ved skriftlig afstemning og simpelt flertal.  

Stk. 6. På stemmesedlen til bestyrelsesvalg er fortrykt alle kandidaters navne. Der skal stemmes på det 

antal personer, som skal vælges til bestyrelsen, ellers er stemmesedlen ugyldig. Hvis stemmerne står lige, 
skal der være omvalg mellem de ligestillede.  

Stk. 7. På stemmesedlen til suppleantvalg må der skrives en kandidats navn, af de kandidater der har 
tilkendegivet at ville opstille til suppleantvalget, ellers er stemmesedlen ugyldig. 

De 3 kandidater, der får flest stemmer, er valgt som suppleanter til bestyrelsen, i rækkefølge efter 
stemmetal. Ved stemmelighed, skal der være omvalg mellem de ligestillede. 

Stk. 8. Kun aktive, stemmeberettigede medlemmer kan vælges til bestyrelsen.  



Stk. 9. Formanden vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen ved flertalsvalg og skriftlig afstemning. 
Formanden kan kun vælges blandt de i bestyrelsen siddende eller til valg opstillede medlemmer. Hvis ingen 
af de foreslåede opnår over halvdelen af de afgivne stemmer, foretages omvalg mellem de to, der har fået 

det højeste antal stemmer.  

Stk. 10. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således, at der 

hvert år efter tur afgår 3 medlemmer.  

Stk. 11. Fratræder formanden mindre end 10 uger før generalforsamlingen, kan forslag til valg af formand 
stilles på generalforsamlingen ved forslag blandt de i bestyrelsen siddende eller de til valg opstillede 

kandidater.  

Stk. 12. Der vælges i lige år en statsautoriseret revisor for 2 år ad gangen. Denne kan ikke være medlem af 

eller have anden intern tilknytning til bestyrelsen.   

Stk. xx. Forslag til delegerede til Serviceforbundets kongres indsendes senest 8 uger før 

generalforsamling. Minimum 3 pladser tilfalder bestyrelsen.   

Stk. 13. Forslag skal indsendes til formanden senest 8 uger før generalforsamlingen, og offentliggøres til 
medlemmerne, for at der på generalforsamlingen kan tages beslutning herom. Bestyrelsen kan fremsætte 
forslag senere.  

 

Bemærkninger:  

”Forretningsføreren” ændres til ”Kassereren” 

Stk. xx/13 tilføjes for at give bedre vilkår for medlemmer til at være deltager på Serviceforbundets 

kongres. 

 


