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FORBUNDSORGANISATION 
 

  

§ 3 - KONGRESSEN   

Stk. 1 - Højeste myndighed   

Kongressen er den højeste myndighed i alle 
forbundets anliggender. 

  

Stk. 2 - Kongresperiode - varsel - procedure - tid/sted   

a) Kongres afholdes hvert 4. år i september/oktober 
måned og skal indkaldes med 8 måneders varsel. 

  

b) Hovedbestyrelsen fastsætter de formelle regler og 
retningslinjer for afholdelse af kongresserne. 

  

c) Hovedbestyrelsen fastlægger tid og sted for 
afholdelse af næste kongres, og beslutning herom 
træffes senest i første kvartal året efter 
kongressen blev afholdt. 

  

Stk. 3 - Ekstraordinær kongres   

a) Ekstraordinær kongres skal afholdes, når 35 pct. af 
forbundets medlemmer skriftligt forlanger 
behandling af et konkret, formuleret forslag, eller 
når mindst 60 pct. af hovedbestyrelsens 
medlemmer finder, at forholdene gør det 
påkrævet. 
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b) Ekstraordinær kongres skal afholdes senest 3 
måneder efter, at et sådant krav er rejst. 

  

c) Afdelingerne vælger delegerede i forhold til 
medlemsoptælling pr. den 1. i måneden forud for 
indkaldelsen til ekstraordinær kongres. Der 
benyttes samme skala som ved ordinær kongres jf. 
§ 3, stk. 4 c. 

  

d) Indkaldes der til en ekstraordinær kongres inden 
for en periode på 6 måneder efter afslutningen af 
en ordinær kongres, bevarer de delegerede deres 
mandat. 
 
Er en delegeret afgået ved døden, udtrådt af 
forbundet eller i øvrigt forhindret i at deltage i den 
ekstraordinære kongres, udpeger afdelingens 
bestyrelse en ny delegeret. 

  

e) I øvrigt finder § 3, stk. 4 også anvendelse for 
ekstraordinære kongresser. 

  

Stk. 4 - Afdelingsrepræsentation på kongressen   

a) Afdelingerne repræsenteres på kongressen i 

forhold til afdelingens medlemstal. 
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b) Medlemstallet beregnes efter antal optagne 
medlemmer pr. 31. december året forud for 
kongressens afholdelse. 

Indstilling til vedtagelse 
Redaktionel ændring 

Tilføjes:  
 
”jf. §3 stk. 4c.” tilføjes  
 
Ny tekst: 
b) Medlemstallet beregnes efter antal optagne 

medlemmer pr. 31. december året forud for 
kongressens afholdelse jf. §3 stk. 4c. 

c) Kongressen består af én delegeret pr. 75 
medlemmer, dog således at de delegerede 
fordeles ligeligt imellem forbundets afdelinger, når 
de automatiske delegerede er fratrukket det 
samlede antal. Det samlede antal 
kongresdelegerede kan ikke blive mindre end 200.  

Følgende er automatisk delegerede på kongressen: 
• Medlemmer af hovedbestyrelsen 

• De kongresvalgte kritiske revisorer 

• Forsikringschefen for a-kassen  

• A-kassens hovedbestyrelse 

• Ungdommen, repræsenteret ved et antal 

delegerede svarende til antallet af afdelinger 

• Klub Bornholm repræsenteres med 2 

delegerede 

For andre end de nævnte automatisk delegerede 
gælder:  
 
For øvrige delegerede er det gældende: 

Indstilling til vedtagelse 
Ordlyden i første afsnit ændres til, at der er 300 

delegerede.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktionel ændring: 
”For øvrige delegerede er det gældende:” slettes 
 

Erstattes: 

 

Erstattes af: 

”c) Kongressen består af 300 delegerede. 

Beregningen af hvor mange delegerede, der skal 

vælges i den enkelte afdeling foretages af Daglig 

Ledelse, der giver afdelingerne meddelelse herom.  

 

Følgende er automatisk delegerede på kongressen: 

• Medlemmer af hovedbestyrelsen  

• De kongresvalgte kritiske revisorer 

• Forsikringschefen for a-kassen  

• A-kassens hovedbestyrelse 

• Ungdommen, repræsenteret ved et antal 

delegerede svarende til antallet af afdelinger 

• Klub Bornholm repræsenteres med 2 delegerede 

For andre end de nævnte automatisk delegerede 

gælder:  
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•  At 60 pct. repræsenterer en bunden 

repræsentation i henhold til en ”kongresnøgle”, 

hvor afdelingernes medlemmer indplaceres i 

henhold til medlemstal i 4 

overenskomstfølgegrupper. 

• At 40 pct. repræsenterer en fri repræsentation 

valgt på en afdelingsgeneralforsamling i 

henhold til en ”kongresnøgle”. Disse 

indplaceres i 4 overenskomstfølgegrupper. 

For at være delegeret - med stemmeret - skal man 
være medlem af forbundet. 

• At 60 pct. repræsenterer en bunden 

repræsentation i henhold til en ”kongresnøgle”, 

hvor afdelingernes medlemmer indplaceres i 

henhold til medlemstal i 4 

overenskomstfølgegrupper. 

 

• At 40 pct. repræsenterer en fri repræsentation 

valgt på en afdelingsgeneralforsamling i henhold 

til en ”kongresnøgle”. Disse indplaceres i 4 

overenskomstfølgegrupper. 

For at være delegeret - med stemmeret - skal man 
være medlem af forbundet.” 

Stk. 5 - Meddelelse om delegerede til forbundet   

Navnene på de delegerede meddeles Daglig Ledelse 
senest den 15. maj før kongressen. 

  

Stk. 6 – Stemmeret   

a) Konsulenter og forhandlingssekretærer deltager 
uden stemmeret. 

  

Stk. 7 - Ungdomsdelegerede og stemmeret   

a) Aldersgrænsen for deltagelse i forbundets 
ungdomsarbejde er til og med det 25 år. 

 Der oprettes et landsdækkende netværk for unge. 
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b) Hver afdeling vælger én ungdomsrepræsentant, 
der har stemmeret på kongressen jf. stk. 4 c. 

 Er det ikke muligt for en afdeling at vælge og 
indstille en ungdomsrepræsentant senest den  
15. maj i kongresåret, udpeger det landsdækkende 
ungdomsnetværk en ung, som i stedet skal deltage 
på kongressen med stemmeret. 

  

Stk. 8 - Ansattes valgbarhed   

Konsulenter og forhandlingssekretærer, der er 
medlem af forbundet, kan vælges som kongresvalgte. 

  

Stk. 9 - Forslag fra afdelingerne - udsendelse af 
materiale 

  

a) Forslag fra afdelingerne indkaldes samtidig med 
kongressens indkaldelse. Forslag, som 
afdelingerne ønsker behandlet på kongressen, må 
forud være vedtaget på en lovligt afholdt 
generalforsamling i afdelingen. 

  

b) Forslagene underskrives af afdelingens formand 
samt mødets dirigent og indsendes til Daglig 
ledelse senest den 15. maj i kongresåret. Senere 
indkomne forslag samt forslag fra enkelte 
medlemmer kan ikke behandles på kongressen. 

  

c) Indkomne forslag samt hovedbestyrelsens forslag 
til dagsorden og forretningsorden tilsendes 
afdelingerne senest 4 uger før kongressen. 
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d) Beretning og regnskab for kongresperioden 
tilsendes de delegerede senest 4 uger før 
kongressen. 

  

e) Forslag til valg af kongresvalgte skal med 
motivering - skriftligt og med underskrift - være 
forbundsformanden i hænde senest 2 uger før 
kongressen. Forslagsstilleren og det opstillede 
medlem skal være delegerede på kongressen og 
være til stede, med mindre gyldig dokumentation 
for forfald foreligger. 

 Indkomne navne tilsendes afdelingerne senest 1 
uge før kongressen. Alle kongresdelegerede kan 
opstille kandidater. 

  

Stk. 10 - Forslag fra hovedstyrelsen   

Andre forslag skal være fremsat så betids, at de kan 
optages på dagsordenen for kongressen, jf.  
stk. 9 c. 
 
Hovedbestyrelsen og Daglig Ledelse kan selv 
fremsætte forslag til behandling på kongressen. 

  

FORBUNDETS OPBYGNING   

§ 23 - AFDELINGERNE   

Stk. 1 - Opgave i forhold til forbundets formål   

Afdelingerne, som indgår som organisatoriske led i 
forbundets samlede organisationsstruktur, er 
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selvstændige juridiske enheder med eget CVR-
nummer. 
 
Vedtægter og formål er underlagt forbundets love. 

Stk. 2 - Oprettelse – afdelingsstørrelse Indstilling til vedtagelse 
  

Slettes: 
 
”- afdelingstørrelse” slettes  

a)  Senest den 1. januar 2020 er antallet af afdelinger 
højst 4. 
Hovedbestyrelsen er bemyndiget til at træffe en 
endelig beslutning herom. 
Afdelingernes interne grænser indgår i arbejdet, og 
der arbejdes henimod, at afdelingerne 
størrelsesmæssigt er ligeværdige og geografisk 
sammenhængende. 

Indstilling til vedtagelse 

 

Erstattes: 
 
Erstattes af ny tekst: 
”a)  Der kan kun oprettes afdelinger med 

hovedbestyrelsens godkendelse.” 
 

b) Når en afdeling oprettes eller optages i forbundet, 
indsendes en medlemsliste til forbundshuset, der 
tilsender afdelingen det nødvendige materiale 
uden udgift for denne. 

  

c) Afdelingen ledes af 2 generalforsamlingsvalgte 
(afdelingsformand og afdelingsnæstformand). 

  

d) Opfylder en afdeling ikke sin opgave til at virke 
fremmende for forbundets formål i 
overensstemmelse med forbundets love, 
bemyndiges hovedbestyrelsen til at iværksætte 
tvangssammenlægning. 
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PROTOKOLLAT VEDR. AFDELINGERNES STRUKTUR I 
FÆLLESSKABSLØSNINGER 2 

Følgende proces er aftalt for Fødevareforbundet 

NNF’s lokale struktur pr. 1.januar 2020. 

Drøftelser og forhandling om ny struktur skal være 

afsluttet, så der senest den 1. januar 2020 er højst fire 

afdelinger. 

Fusion af afdelinger sker efter følgende overordnede 
principper 

Udgangspunktet for den fremtidige afdelingsstruktur 
er de nuværende afdelingsgrænser. 

Afdelingernes eksisterende grænser indgår i arbejdet, 
og afdelingerne kan ikke fusionere, uden at der er 
taget højde for nedenstående helhedsbetragtninger, 
som kan involvere organisationen generelt. 

Der tilstræbes, at: 

• Afdelingerne størrelsesmæssigt er ligeværdige. 
Det betyder, at afdelingernes medlemsantal 
skal vægtes. 

• Fusionerede afdelinger skal være geografisk 
sammenhængende. 

• Klub Bornholm fortsætter uændret. 

Afdelinger, der indgår i fusionsdrøftelser 

• Midt-Vestjylland 

Indstilling til vedtagelse 
Der indsættes en præambel (indledning) til 
protokollatet  
 
 

Tilføjes: 
 
Der indsættes følgende præambel til Protokollat vedr. 
afdelingernes struktur i Fællesskabsløsninger 2: 
 
”Nedenstående protokollat blev vedtaget på 
forbundets ordinære kongres i 2016. På forbundets 
ekstraordinære kongres den 21. september 2021 blev 
det på baggrund af ændrede forudsætninger besluttet 
at annullere beslutningen om at reducere antallet af 
afdelinger. Nedennævnte protokollat er som følge 
heraf ikke længere gældende.” 
 
 
 
 



 

GÆLDENDE FORBUNDSLOVE 2016-2020 
 

HOVEDBESTYRELSENS INDSTILLING FORSLAG TIL ÆNDRING AF LOVTEKST 

 

9 
    

• Østjylland 

• Lillebælt-Fyn  

• Sydjylland 

• Nordjylland 

• Sjælland og Øerne 

Bemyndigelse til hovedbestyrelsen 

Hovedbestyrelsen bemyndiges til at kunne foretage 
ændringer i afdelingsstrukturen i henhold til 
forbundslovens § 23 stk.1a, som er: 

”Senest den 1. januar 2020 er antallet af afdelinger 
højst 4”.  
 
”Afdelingernes interne grænser indgår i arbejdet, og 
der arbejdes henimod, at afdelingerne 
størrelsesmæssigt er ligeværdige og geografisk 
sammenhængende.” 

 


