VEDTÆGTER FOR ”UNDERVISERORGANISATIONERNES SAMRÅD”
§1
”Underviserorganisationernes Samråd” er et samarbejdsforum, der har til formål at sikre de tilsluttede underviserorganisationer størst mulig indflydelse på de faglige og pædagogiske forhold, som
samrådet beslutter sig til at samarbejde om.
§2
Dette formål søges bl.a. opfyldt ved, at organisationerne samarbejder, koordinerer og informerer
tættest muligt om fælles interesseområder.
Samrådets virksomhed er uafhængig af eksisterende forhandlingskonstellationer og anfægter på
ingen måde den enkelte organisations forhandlings- og aftaleretlige forhold.
§3
Enhver organisation, der er tilsluttet en hoved- eller centralorganisation og som organiserer undervisere indenfor børne-, ungdoms- og voksenundervisningsområdet, kan søge optagelse i samrådet.
Henvendelse herom rettes til forretningsudvalget, som godkender optagelsen.
§4
En organisation, der har tilsluttet sig samrådet, kan udtræde af dette med 6 måneders varsel. En udmeldt organisation har ikke krav på nogen del af erlagt kontingent eller på samrådets øvrige midler.
§5
Samtlige tilsluttede udpeger op til 2 repræsentanter fra organisationen til samrådets forrretningsudvalg. Såfremt en organisation vælger at lade sig repræsentere af 2 repræsentanter, skal de dække
forskellige undervisningsformer inden for organisationen. Dog kan organisationen ikke lade sig
repræsentere via lederrepræsentanter.

Forretningsudvalget er samrådets øverste myndighed og forestår den overordnede ledelse af samrådet.
Forretningsudvalget bestemmer selv sin konstitution og forretningsorden.
Forretningsudvalget har ansvaret for samrådets sekretariatsfunktion og har desuden følgende opgaver:


At nedsætte underudvalg



At fastlægge de nærmere retningslinjer for samarbejdet



At fastlægge de økonomiske vilkår (budget) for samarbejdet

Forretningsudvalget foretager de økonomiske dispositioner og fastsætter regler for regnskabsførelsen, revisionen, fremgangsmåden ved ind- og udbetalinger samt for anbringelse af eventuelle beholdninger.
§6
De tilsluttede organisationer betaler et årligt kontingent til samrådet.
Kontingentet fastsættes af forretningsudvalget.
Den enkelte organisations samlede kontingent beregnes på grundlag af antal medlemmer, der er
ansat i uddannelsessektoren pr. seneste 1. januar, som ikke er studerende eller ledige.
Den enkelte organisation hæfter overfor samrådets forpligtelser alene med sit indbetalte og forfaldne kontingent.
§7
Sekretariatsfunktionen varetages af én af de tilsluttede organisationer.
Forretningsudvalget fastsætter de økonomiske vilkår for varetagelse af sekretariatsfunktionen.
§8
De tilsluttede organisationer er selv ansvarlige for at forestå information om samrådets virksomhed
til egen organisation.
§9
Opløsning af samrådet og ændring af dets vedtægter kan vedtages af 2/3 af forretningsudvalgets
medlemmer.
Senest revideret på mødet den 8. november 2018

2

