
(MAR 2018) 
 

Vedtægter for 
Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening 
  

§ 1. 
Foreningen, er en afdeling under Fængselsforbundet, Ramsingsvej 28A, st. th., 2500 Valby 
og undergivet forbundets vedtægter. 
 
Foreningens adresse er til enhver tid formandens. 
 
For nuværende Kresten Damsgaard, Ørndrupvej 57, 7960 Karby 
 
§ 1 stk. 2.  
Foreningens formål er: 
 
- i samarbejde med andre organisationer at varetage medlemmernes interesser, 
 
- at forhandle alle spørgsmål om løn og ansættelsesforhold som vedrører foreningens 

medlemmer, og 
 
- at forhandle alle faglige spørgsmål som vedrører foreningens medlemmer samt at 

virke for et godt arbejdsklima i Fiskeristyrelsen. 
 
MEDLEMSKAB: 
 
§ 2. 
Foreningen, kan optage alle ansatte i Fiskeristyrelsen jvf. § 3, hvis forhandlingsområde - ifølge 
hovedaftalen - er tillagt OAO, eller som ifølge allerede eller kommende aftaler senere bliver 
tillagt OAO eller Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening. 
 
§ 3. 
I foreningen kan optages medlemmer fra de til enhver tid værende tjenestesteder i land under 
Fiskeristyrelsen samt i enheder under styrelsens til enhver tid tilhørende ministerområde. 
Personale ansat på prøve kan optages i Foreningen. 
 
§ 4. 
Indmeldelse i foreningen skal ske ved at sende denne indmeldelsesblanket til kassereren. 
 
§ 5. 
Intet medlem kan udtræde af foreningen med kortere end 6 måneders varsel og kun efter en 
fremsat skriftlig begæring. I tilfælde af afsked eller overgang til en stilling uden for 
foreningens område kan udtræden ske til den 1. i en måned. 
 
Bopælsforandring skal meddeles til kassereren ved indsendelse af rettet 
indmeldelsesblanket. 
 
En ansat indenfor Fiskeristyrelsen, som ved sin tiltrædelse ikke har indmeldt sig i 
tjenestemandsforeningen, kan som hovedregel kun optages som medlem i foreningen mod at 
betale kontingent for den periode, den pågældende ikke har været medlem, dog maksimalt et 
års kontingent. Alternativt kan vælges at anmode om indmeldelse og betale kontingent uden 

http://www.faengselsforbundet.dk/media/79/indmeldelseblanketfiskeribetjent%20pdf%20-%20adobe%20acrobat%20professional.pdf
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mulighed for at modtage faglig og juridisk bistand de første 12 måneder fra indmeldelsen. 
 
Et medlem der har udmeldt sig, og som fortsat er ansat indenfor foreningens 
forhandlingsområde, kan som hovedregel ikke genoptages som medlem af foreningen, førend 
kontingent er betalt for den udmeldte periode, dog maksimalt et års kontingent. Ifald et medlem 
melder sig ind, men vælger ikke at betale 12 måneders forudgående kontingent, ydes der ikke 
faglig og juridisk bistand de første 12 måneder fra indmeldelsen. 
 
§ 6 
Medlemmer, der modarbejder beslutninger truffet i de kompetente organer eller udøver 
anden organisationsskadelig virksomhed, kan ekskluderes af foreningen. 
 
Forslag til eksklusion af et medlem behandles af bestyrelsen og tilstilles medlemmerne til 
afstemning. Eksklusionen kan kun finde sted med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. 
Forslaget kan fremsættes af bestyrelsen eller 10 medlemmer. 
 
TILLIDSREPRÆSENTANTER/ORGANISATIONSREPRÆSENTANT: 
 
§ 7 
På tjenestesteder med mindst 5 ansatte vælges en tillidsrepræsentant og en suppleant for 
denne. 
 
Valg af tillidsrepræsentant samt suppleant sker på de respektive tjenestesteder i første 
kvartal af de ulige år. Der indkaldes til valg med mindst 14 dages varsel, og valget skal 
afholdes inden foreningens ordinære repræsentantskabsmøde. 
Tillidsrepræsentanterne samt suppleanter vælges for 2 år ad gangen. 
 
Tillidsrepræsentanterne vælger af og blandt sig en fællestillidsrepræsentant og en suppleant 
for denne. 
 
Der foretages valg til fællestillidsrepræsentant i ulige år og til suppleant i lige år. Valgperioden 
er 2 år. 
 
Valgresultatet meddeles formanden, som orienterer Fængselsforbundet, som igen orienterer 
Fiskeristyrelsen samt evt. ledelsen af den lokale afdeling,  
 
§ 7 stk. 2 
Vicefiskeriinspektørerne vælger fra deres gruppe, en organisationsrepræsentant og en 
suppleant for denne. Valget sker som ovennævnt for tillidsrepræsentanter. 
 
§ 8. 
Tillidsrepræsentanter har ret til at føre lokale forhandlinger. Ved spørgsmål, som måtte omfatte 
andre end tjenestedets medlemmer, føres forhandlingerne centralt og af foreningen. 
Foreningen kan ikke behandle sager fra enkeltmedlemmer, uden at disse forelægges gennem 
den pågældendes tillidsrepræsentant. Foreningen holdes underrettet om alle lokale forhand-
linger og kan, såfremt det ønskes deltage i disse. 
 
§ 8 stk. 2 
Organisationsrepræsentanten for vicefiskeriinspektørerne har ret til at føre alle forhandlinger, 
der alene vedrører vicefiskeriinspektører. 
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FORENINGENS LEDELSE: 
  
§ 9. 
Foreningens ledelse varetages af repræsentantskabet og bestyrelsen. 
 
REPRÆSENTANTSKABET: 
 
§ 10 
Den øverste myndighed i Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening er 
repræsentantskabet. Repræsentantskabet afholder ordinært møde hvert år i marts måned. 
Repræsentantskabet indkaldes med mindst 4 ugers varsel. 
 
Kun repræsentantskabet kan give, forandre eller ophæve foreningens vedtægt. 
Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
§ 11. 
Repræsentantskabet udgøres af foreningens bestyrelse og de valgte tillidsrepræsentanter og 
suppleanter samt organisationsrepræsentanten for vicefiskeriinspektørgruppen og 
suppleanten for denne. 
 
§ 12. 
Hvert medlem af repræsentantskabet har én stemme. 
 
§ 13. 
På det ordinære repræsentantskabsmøde aflægges beretning om virksomheden for den 
forudgående periode, ligesom regnskabet forelægges til godkendelse.  
 
På repræsentantskabsmødet foretages endvidere valg til bestyrelsen. 
 
Det enkelte tjenestested kan stille forslag til repræsentantskabsmødet, som dette da er pligtig 
til at behandle. Forslag til repræsentantskabet skal indsendes til foreningen senest 14 dage før 
repræsentantskabsmødet. Senere stillede forslag kan behandles på repræsentantskabsmødet, 
men ikke vedtages.  
 
Dagsorden samt genpart af det afsluttede og reviderede regnskab udsendes en uge før 
repræsentantskabsmødet.   
 
§ 14. 
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af bestyrelsen så ofte, det findes fornødent, 
eller når det forlanges af min. 1/3 af foreningens medlemmer. 
 
Samtidig med indkaldelsen skal dagsordenen bekendtgøres. 
 
§ 15. 
Til bestyrelsen vælger repræsentantskabet, i henhold til § 16, ved afstemning et 
bestyrelsesmedlem på ulige år, og et bestyrelsesmedlem på lige år. Valgperioden er 2 år. 
Valgbare er hele repræsentantskabet. Valg sker ved håndsoprækning, eller skriftligt hvis der 
er et ønske om det. 
 
Der vælges en suppleant hvert år. Valgperioden er 1 år. 
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Organisationsrepræsentanten valgt af og blandt vicefiskeriinspektør-gruppen har automatisk 
plads i bestyrelsen, der således kan bestå af i alt 5 personer.  
 
Fællestillidsrepræsentanten er formand af foreningen og suppleanten for 
fællestillidsrepræsentanten er næstformand. Bestyrelseskredsen konstituerer sig selv med valg 
af kasserer, under ledelse af formanden. Konstitutionen sker under en midlertidig suspendering 
af repræsentantskabsmødet. Efterfølgende godkendes konstitutionen af repræsentantskabet.  
  
Sker der i valgperioden fratræden fra bestyrelsesposter, indtræder suppleanten i bestyrelsen, 
og bestyrelseskredsen besætter en eventuel ledig post som kasserer. Valget godkendes 
efterfølgende skriftligt af repræsentantskabet. 
 
BESTYRELSEN: 
 
§ 16. 
Bestyrelsen repræsenterer alle foreningens medlemmer over for Fiskeristyrelsen, medens 
tillidsrepræsentanterne har ret til at føre lokale forhandlinger, jf. § 8, og 
organisationsrepræsentanten for vicefiskeriinspektørerne fører forhandlingerne på vegne af 
vicefiskeriinspektørerne jf. § 8 stk. 1.   
   
Ved lokale forhandlinger forstås forhold som udelukkende kan siges at have virkning for det 
enkelte tjenestested.  
 
Formanden skal altid underrettes om forhandlingerne, og såfremt formanden eller et andet 
bestyrelsesmedlem ønsker det, være til stede.  
 
§ 17. 
Bestyrelsen afholder ordinært møde mindst 4 gange om året, hvortil der indkaldes med mindst 
14 dages varsel. 
 
Bestyrelsen kan afholde ekstraordinært møde så ofte Foreningsformanden finder det påkrævet 
eller såfremt 1/2 af bestyrelsen fremsætter anmodning herom. Mødet skal i så fald afholdes 
inden 14 dage. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  
 
§ 18. 
Ethvert medlem kan, via sin tillidsrepræsentant, forelægge sager for bestyrelsen. 
 
§ 19. 
Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige er 
formandens stemme afgørende. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når min. 3 bestyrelsesmedlemmer er mødt. 
 
Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. 
 
§ 20. 
Der udfærdiges referat af bestyrelsens møder. Efter hvert møde tilstilles 
tillidsrepræsentanterne kopi af referatet.  
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FORMANDEN:  
 
§ 21. 
Formanden leder foreningens daglige forretninger. Han leder endvidere foreningens for-
handlinger i henhold til denne vedtægt. 
 
Foreningen tegnes af formanden og kassereren hver for sig. 
 
§ 22. 
Formanden er medlem af foreningens repræsentation i Fængselsforbundet.  
 
KONTINGENT, REGNSKAB OG REVISION:  
 
§ 23. 
Kontingentet til Foreningen fastsættes af repræsentantskabet og bliver trukket i lønnen via 
Statens Lønsystem (SLS). Kontingentet til Foreningen er for nuværende på 27,- kr. 
 
Kontingentet opkræves månedsvis i forbindelse med lønudbetalingen. 
 
Kontingentet til Fængselsforbundet er for nuværende pr. måned: 339 kr. + 30 kr. til gruppeliv. 
Kontingentet beregnes som 1,27 % af skalatrin 26, stedtillægssats VI, nedrundet til nærmeste 
hele kroner. Kontingentet opkræves månedsvis i forbindelse med lønudbetalingen. 
 
Medlemmer som får bevilget orlov uden løn, kan fortsætte som medlem af Foreningen, uden 
at betale kontingent i orlovsperioden. Medlemmet vil ikke være omfattet af 
gruppelivsforsikringen, med mindre medlemmet selv betaler kontingent til gruppeliv. 
 
I tilfælde af, at Foreningens midler nedbringes således, at medlemmernes interesser ikke 
længere kan varetages på forsvarlig måde, bemyndiges repræsentantskabet til at påligne 
medlemmerne det for opnåelse af dette nødvendige beløb. Eventuelle kontingentrestancer 
indgår i påligningen. 
 
§ 24. 
Regnskabsåret er løbende fra 1. januar til 31. december. Kassereren modtager alle Foreningens 
indtægter og betaler alle udgifter. Kassereren skal foretage registrering af disse indtægter og 
udgifter i overensstemmelse med bogføringslovens bestemmelser herom. 
 
Der skal til hver post i regnskabet forefindes behørige bilag. Enhver regning skal angive, i hvil-
ken anledning vedkommende udgift er erholdt.  
 
§ 25. 
Foreningen udreder alle udgifter til rejser ved repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder.  
 
Samme udgifter udredes til øvrige udvalgs- og forhandlingsmøder. 
 
 
§ 26. 
Foreningskassereren fremlægger på repræsentantskabsmødet det afsluttede og reviderede 
regnskab. 
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§ 27. 
Foreningens regnskab revideres af 1 på repræsentantskabsmødet valgte revisor eller af en af 
bestyrelsen udpeget registreret revisor. Revisoren vælges på ulige år, og for 2 år ad gangen. 
Der vælges samtidig en suppleant. 
 
§ 28. 
Foreningen kan kun opløses, når mindst 3/4 af foreningens medlemmer ved urafstemning har 
stemt herfor.  
I så fald skal foreningens midler anvendes til et for medlemmerne almennyttigt formål. 
 
 
Således vedtaget på repræsentantskabsmøde den 22. marts 2018. 


