Vedtægter for Lederkredsen – april 2017

§1
For lederkredsen gælder denne vedtægt, der er vedtaget af Lederkredsens Generalforsamling d. 25. april
2017 og efterfølgende godkendt af jordemoderforeningens hovedbestyrelse.
§2
Lederkredsens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang
årligt i april eller maj måned.
Indkaldelse til generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem og med angivelse af
dagsorden, normalt med 14 dages forudgående varsel. Ved skriftlig meddelelse forstås enten et personligt
stilet brev til hvert medlem eller indrykning af en meddelelse i Tidsskrift for Jordemødre.
Ekstraordinær generalforsamling kan i særlige tilfælde indkaldes med kortere varsel. Varslets længde skal
dog godkendes af Hovedbestyrelsen.
På den ordinære generalforsamling skal mindst følgende spørgsmål behandles:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af årsberetning
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer *
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt.
* vedr. de to bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges ekstra i 2017, vælges den ene for et år og den anden
for 2 år. (Dette afviger fra standardvedtægten).
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Lederkredsbestyrelsen i hænde 8 dage før
generalforsamlingen.
§3
På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme.
Stemmeafgivning kan ikke ske ved fuldmagt.
Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed med undtagelse af beslutning om ændring af lederkredsens
vedtægt, der kræver kvalificeret flertal, jf. $ 5.
Afstemningsmåde vælges af generalforsamlingen, idet dog skriftlig afstemning skal foretages, når mindst 5
stemmeberettigede mødedeltagere kræver det.
Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse fremsendes et referat af generalforsamlingen og
dens beslutninger til hovedbestyrelsen. Referatet underskrives af dirigent og referent.
§4
Lederkredsbestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden, der skal godkendes af jordemoderforeningens
hovedbestyrelse.
Lederkredsbestyrelsen udgøres af en formand samt yderligere 7 lederkredsbestyrelsesmedlemmer. Det
tilstræbes, at hver region er repræsenteret med minimum 1 samt tilstræbes at uddannelsesstederne er
repræsenteret blandt de 7. I bestyrelsen skal være repræsenteret minimum 2 ledelsesniveauer. (Afviger fra
standardvedtægten) På den årlige generalforsamling vælges 2 suppleanter i prioriteret rækkefølge som
henholdsvis 1. og 2. suppleant. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder
inden valgperiodens udløb.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og evt. sekretær på sit første møde efter
generalforsamling samt udpeger kongresdeltagere. Meddelelse om konstituering og udpegning af
kongresdelegerede skal hurtigst muligt meddeles Jordemoderforeningens sekretariat.
Der ydes ikke honorar for lederkredsbestyrelsesarbejdet. Dog betales transport til max. 6 møder for
lederkredsbestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer valgt på Generalforsamlingen vælges for to år, således i ulige år at 3 er på valg og i
lige år 4. (Undtaget 2017). (Afviger fra standardvedtægten) Lederkredsen tegnes af formanden alene eller
næstformanden i forening med yderligere et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg efter behov med et kommissorium fastsat af
bestyrelsen.
Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden, der skal godkendes af jordemoderforeningens
hovedbestyrelse.
§5
Ændring af kredsvedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling, efter behørigt fremsat forslag, og
kun såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen. Dette gælder dog ikke ændringer,
der følger direkte af jordemoderforeningens love eller hovedbestyrelsens beslutninger, der har umiddelbar
gyldighed i lederkredsen.

