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Delegeretmøder 
 

  

   
Ordinære og ekstraordinære delegeretmøder   
   
§ 19.   
Hvert 4. år afholdes, efter indkaldelse af 
hovedbestyrelsen, et ordinært delegeretmøde, 
som er a-kassens højeste myndighed, jf. dog § 
21. 

  

   
Stk. 2.   
Ordinært delegeretmøde indkaldes med mindst 8 
måneders varsel til afholdelse inden udgangen af 
oktober måned. 
 
Dagsorden udsendes 4 uger før ordinært 
delegeretmøde. 
 

  

   
Stk. 3.   
I særlige tilfælde, hvor forholdene kræver det, 
kan hovedbestyrelsen indkalde til et 
ekstraordinært delegeretmøde. 

  

   
Stk. 4.   
Et ekstraordinært delegeretmøde indkaldes med 
mindst 14 dages varsel ved tilsigelse til de 
delegerede med en dagsorden, der tydeligt 
oplyser om den eller de sager, der skal 
behandles i overensstemmelse med direktøren 
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for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings 
godkendelse. 
 
Stk. 5.   
Såvel ordinære som ekstraordinære 
delegeretmøder er beslutningsdygtige, hvis de er 
lovligt indvarslet, og når mindst 200 delegerede 
er til stede. 

Sidste del af bestemmelsen ændres til: 
 
, og når op til 300 delegerede er til stede. 

Endelig tekst med rettelser: 
 
Såvel ordinære som ekstraordinære 
delegeretmøder er beslutningsdygtige, hvis de er 
lovligt indvarslet, og når op til 300 delegerede er 
til stede. 
 

   
Repræsentation 
 

  

   
§ 20.   
Hovedbestyrelsens 6 medlemmer er selvskrevne 
deltagere i delegeretmøder, men har ingen 
stemmeret ved godkendelse af beretning og 
regnskab. 
 

  

   
Stk. 2.   
Hovedbestyrelsen drager omsorg for, at 
medlemmer, der ikke er medlem af den/de 
faglige organisationer, som er tilknyttet a-kassen, 
får mulighed for at deltage i afstemning om valg 
af delegerede, samt opstille til valg af delegerede 
og hovedbestyrelse på lige fod med de øvrige 
medlemmer af a-kassen. 
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Stk. 3.   
Delegeretmødet består af 1 delegeret pr. hver 75 
medlem af a-kassen ved udgangen af 
kalenderåret inden a-kassens delegeretmøde. 
For at være delegeret skal man være medlem af 
Fødevareforbundet NNF’s A-kasse. 
Hovedbestyrelsens 6 medlemmer indgår i 
opgørelsen af stemmeberettigede delegerede 
medlemmer. Det samlede antal delegerede skal 
dog mindst være 200. 
 

 
Første afsnit i stk. 3, slettes og erstattes af: 
 
Delegeretmøde består af op til 300 delegerede. 
Beregningen af, hvor mange delegerede der skal 
vælges følger beregningen af hvor mange der 
vælges til forbundets kongres.  

 
Endelig tekst med rettelser: 
 
Delegeretmøde består af op til 300 delegerede. 
Beregningen af, hvor mange delegerede der skal 
vælges følger beregningen af hvor mange der 
vælges til forbundets kongres. 
For at være delegeret skal man være medlem af 
Fødevareforbundet NNF’s A-kasse. 
Hovedbestyrelsens 6 medlemmer indgår i 
opgørelsen af stemmeberettigede delegerede 
medlemmer.  

   
 


