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mandag den 17. december 2019 

 

 

 

1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent 
 

Formanden bød velkommen til det 6. ordinære repræsentantskabsmøde i Forhandlingsfællesska-

bet. 

 

Formanden foreslog Sofie Nilsson, Akademikerne som dirigent.  

 

Der var ikke andre kandidater, og Sofie Nilsson valgtes til dirigent. 

  

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at repræsentantskabsmødet i henhold til vedtæg-

ternes § 7 var rettidigt indkaldt.  

 

Dirigenten konstaterede ved opråb af medlemsorganisationernes navne, at mødet, jf. vedtægter-

nes § 8, var beslutningsdygtigt, idet organisationer der repræsenterer 98,7% af organisationernes 

samlede tilsluttede medlemstal var til stede. 

 

Følgende organisationer var ikke til stede: 

 

• Blik- og Rørarbejderforbundet 

• Dansk Jernbaneforbund 

• Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk 

• Ledernes Hovedorganisation 

 

Endelig konstaterede dirigenten, at der ingen bemærkninger var til dagsordenen for mødet. 

 

 

2. Formandens mundtlige beretning 
 

Formanden afgav den mundtlige beretning. Beretningen kan findes på Forhandlingsfællesska-

bets hjemmeside: Mundtlig beretning 2019. 

 

Da ingen ønskede beretningen under afstemning konstaterede dirigenten, at beretningen var god-

kendt. 

 

  

3. Indkomne forslag 
 

Formanden henviste til det udsendte indstillingsbilag, hvor bestyrelsen har fremsat et forslag 

om, at repræsentantskabet vedtager at forpligte medlemsorganisationerne at indgå i en forhand-

lingsaftale ved OK-21 på henholdsvis KL’s og RLTN’s område. Forslaget er fremsat med hen-

visning til vedtægternes § 10 b.  

https://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/media/c3zpqhlq/19-0163-43-hjemmeside-udgave-mundtlig-beretning-2019.pdf
https://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/media/c3zpqhlq/19-0163-43-hjemmeside-udgave-mundtlig-beretning-2019.pdf
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Forslaget betyder, at repræsentantskabet, jf. § 10b i Forhandlingsfællesskabets vedtægter pålæg-

ger medlemsorganisationerne, ”at indgå i en forhandlingsaftale med en forpligtende konfliktko-

ordinering i forbindelse med overenskomstforhandlinger. Repræsentantskabet bemyndiger med 

sin vedtagelse forhandlingsudvalget til at fastlægge det nærmere indhold i forhandlingsaftalen. 

Forhandlingsudvalgets forslag til forhandlingsaftale forelægges bestyrelsen til godkendelse”.  

 

Da ingen ønskede forslaget sat under afstemning, konstaterede dirigenten, at forslaget var ved-

taget.  

 

 

4. Regnskab for perioden 1. april 2018 – 31. marts 2019 
 

Dirigenten henviste til, at regnskab for perioden 1. april 2018 - 31. marts 2019 var udsendt til 

repræsentantskabet. Regnskabet indstilles til godkendelse af bestyrelsen og de af repræsentant-

skabet valgte revisorer. 

 

Da ingen ønskede ordet til dette punkt, og da ingen ønskede regnskabet sat under afstemning, 

konstaterede dirigenten, at regnskabet var godkendt. 

 

 

5. Budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2012 – 31. marts 
 2021 
 

Dirigenten henviste til, at bestyrelsens forslag til budget og kontingent for regnskabsåret 1. april 

2020 til 31. marts 2021 var udsendt til repræsentantskabet. Forslaget udviser et driftsunderskud 

på 885.000 kr. - det skyldes en ekstraordinær indbetaling af feriemidler til Feriefonden i forbin-

delse med overgang til samtidighedsferie – og indebærer, at kontingentet fastholdes uændret på 

18. kr. årligt pr. medlem.  

 

Da ingen ønskede ordet eller budgettet sat under afstemning, konstaterede dirigenten, at budget-

tet, herunder at kontingentet fastsættes uændret til 18,00 kr. årlige pr. medlem, var vedtaget. 

 

 

6. Eventuelt 
 

Formanden takkede Sofie Nilsson for ledelsen af repræsentantskabsmødet og ønskede alle en 

god jul. 

 

 

 


