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Forbundets navn
§1
Forbundets navn er Trafikforbundet, i det følgende benævnt TRF.
Hjemstedet er Københavns Kommune.

Formål
§2
TRF skal varetage medlemmernes interesse
ved:
•
•
•
•

•

at arbejde for de til enhver tid bedste lønog ansættelsesvilkår og pensionsforhold,
at arbejde for at skabe og opretholde god
trivsel, et godt miljø og gode arbejdsvilkår,
at etablere og administrere en gruppelivsforsikring,
at etablerer og administrere en formue til
udgifter ved juridisk bistand til kredse og
enkeltmedlemmer i organisatoriske sager
og til ekstraordinære opgaver, besluttet af
hovedbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.
at etablerer og administrere en opsparingskonto til konflikter mv.

Medlemmer
§3
Som ordinære medlemmer kan optages ansatte
i styrelser indenfor det statslige område, for
hvem CO10 udøver forhandlingsretten. Ansatte på individuel kontrakt kan optages som
medlemmer på betingelse af, at de overdrager
forhandlingsretten til TRF, indtil medlemskabet ophører.

uddannelsesmæssige eller arbejdsmæssige forhold, der er sammenlignelige med de i stk. 1
nævnte medlemmer.
stk. 3. Medlemmer, der udtræder af tjenesten i
forbindelse med efterløn, pension eller rådighedsløn kan, efter anmodning, forblive i TRF
som ekstraordinære medlemmer. Medlemmer,
der udtræder af tjenesten uden at overgå til efterløn, pension eller rådighedsløn, kan ikke
forblive som ekstraordinære medlemmer.
Medlemmer, der har tjenestefrihed eller orlov
kan efter anmodning ligeledes forblive, som
ekstraordinære medlemmer.
stk. 4. Ekstraordinære medlemmer kan ikke
beklæde tillidsposter eller udøve stemmeret i
TRF.
Indmeldelse
§4
Indmeldelse i TRF sker skriftligt gennem en
kreds, jf. § 21. Medlemskab er gældende fra en
af TRF’s sekretariat meddelt dato.
stk. 2. Medlemmer, der har udmeldt sig af
TRF, kan kun indtræde på ny mod at betale et
indskud, som svarer til kontingentet for den tid,
vedkommende har stået uden for TRF. Dette
indskud betales efter hovedbestyrelsens nærmere bestemmelse enten samlet eller i rater.
Medlemmer, der har udmeldt sig af TRF på
grund af orlov eller tjenestefrihed, kan dog indtræde på ny uden at skulle betale kontingent til
TRF for orlovsperioden.
stk. 3. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde
dispensere fra de i stk. 2 angivne bestemmelser.

stk. 2. Hovedbestyrelsen kan optage medlemmer i.h.t. CO10’s vedtægter. Som ordinære
medlemmer kan endvidere, efter hovedbestyrelsens beslutning, optages ansatte eller grupper af ansatte uden for det statslige område. Sådanne
medlemmer
skal
have
TRF oktober 2020

Side 3

VEDTÆGTER
FOR
TRAFIKFORBUNDET
Udmeldelse
§5
Udmeldelse af TRF sker skriftligt til TRF’s sekretariat med mindst 1 måneds varsel til en 1.
januar eller 1. juli.
stk. 2. For medlemmer, der udtræder af tjenesten, sker udmeldelsen uden videre ved TRF’s
foranstaltning fra tidspunktet for afskedigelsen, jf. dog § 3, stk. 3.
Udelukkelse og udelukkedes genoptagelse
§6
Såfremt et medlem modarbejder TRF’s formål
eller beslutninger, kan vedkommende udelukkes, når 3/5 af hovedbestyrelsens medlemmer
stemmer for udelukkelse.
stk. 2. Udelukkelse medfører tab af alle medlemsrettigheder, herunder gruppelivsforsikring.
stk. 3. Før beslutning om udelukkelse træffes,
skal det berørte medlem have adgang til at udtale sig over for hovedbestyrelsen. Afgørelse
om udelukkelse kan indankes for førstkommende delegeretmøde indtil 30 dage efter beslutning om udelukkelse er truffet.
stk. 4. Såfremt den udelukkede ønsker sagen
forelagt delegeretmødet, bibeholdes retten til
gruppelivsdækning, medens andre rettigheder,
herunder stemmeret og valgbarhed, er suspenderet. Der betales fuldt kontingent, indtil delegeretmødets afgørelse foreligger.
stk. 5. På delegeretmødet har vedkommende
medlem adgang til at udtale sig. Til delegeretmødets endelige beslutning om udelukkelse
kræves 3/5 flertal.
stk. 6. Genoptagelse kan ske efter vedtagelse af
hovedbestyrelsen, der fastsætter de nærmere
betingelser herfor. Såfremt en udelukkelse har
været til behandling og afgørelse på delegeretmøde, jf. stk. 1, kan genoptagelse kun ske efter
TRF oktober 2020

vedtagelse på et delegeretmøde, som fastsætter
de nærmere betingelser. Til delegeretmødets
beslutning om genoptagelse kræves 3/5 flertal.
stk. 7. Såfremt et medlem udelukkes fra en
kreds, i medfør af kredsens godkendte vedtægter, indebærer dette normalt udelukkelse fra
TRF. Udelukkelse fra en kreds skal hurtigst
muligt forelægges hovedbestyrelsen, som skal
afgøre, om udelukkelsen er sket på et lovligt
grundlag.
stk. 8. Ved udelukkelse fra en kreds i henhold
til stk. 7 finder stykkerne 1, 3, 4, 5 og 6 i denne
paragraf ikke anvendelse. Dog bevares retten
til gruppelivsforsikring, indtil udelukkelsen er
sanktioneret af hovedbestyrelsen.
Tillidsposter
§7
Tillidsposter skal beklædes af ordinære medlemmer.

Kontingent
§8
Kontingentets størrelse, herunder bidraget til
opsparingskontoen fastsættes af et delegeretmøde.
stk. 2. Kontingentet opkræves normalt månedligt via Statens Lønsystem (SLS).
stk. 3. Ekstraordinære medlemmer under 67 år
betaler 50 % af det efter stk. 1 fastsatte kontingent. Øvrige ekstraordinære medlemmer samt
pensionerede ekstraordinære medlemmer under 67 år, som ikke er medlem af gruppeliv betaler 10% af det efter stk. 1 fastsatte kontingent.
stk. 4. Ekstraordinære medlemmer der har tjenestefri eller orlov bidrager til opsparingskontoen. Øvrige ekstraordinære medlemmer bidrager ikke til opsparingskontoen.
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Organisation
stk. 5. Elever bidrager ikke til opsparingskontoen.
Opsparingskontoen
§9
Opsparingskontoen er en økonomisk hjælp til
særlig vanskelige situationer som fx konfliktsituationer, kollektiv bod o.a.
stk. 2. Alle ordinære medlemmer samt ekstraordinære medlemmer på orlov og tjenestefri
(se § 8 stk. 4) indbetaler hver måned et beløb
via kontingentindbetalingen til kontoen. Beløbet fastsættes af delegeretmødet, men hovedbestyrelsen kan pålægge medlemmerne en
forhøjelse, såfremt det skønnes nødvendigt.
stk. 3. I en konflikt kan TRF yde støtte til
konfliktramte medlemmer. Det er hovedbestyrelsen, som træffer beslutning om, der skal
ydes støtte, og i hvilken form støtten gives,
f.eks. som lån eller som udbetaling af konfliktunderstøttelse. Størrelsen af bistanden til
det enkelte medlem vil som udgangspunkt
være i henhold til dagpengesatsen. De nærmere regler for konflikthåndtering besluttes af
hovedbestyrelsen.
stk. 4. For at opnå ret til bistand jf. stk. 3 kræves minimum 6 måneders medlemskab af
Trafikforbundet.
stk. 5. Nyansatte indenfor Trafikforbundets
forhandlingsområde samt elever, der udfører
eller lige har fuldført deres uddannelse, kan
slippe for det i stk. 4 nævnte krav, såfremt de
inden for de første 30 dage af deres ansættelse
eller for elever fuldført uddannelse melder sig
ind i Trafikforbundet.

§ 10
TRF’s virksomhed udøves gennem:
1. Delegeretmøde
2. Hovedbestyrelsen
3. Kredsene
Delegeretmødet
§ 11
Delegeretmødet er TRF’s højeste myndighed.
Delegeretmødet kan give og forandre TRF’s
vedtægter.
§ 12
Ordinært delegeretmøde afholdes i lige år i
april måned i Hovedstadsområdet.
stk. 2. Indvarsling til delegeretmøde med angivelse af dato og dagsorden, jf. stk. 6 sker ved
hovedbestyrelsens foranstaltning senest 8 uger
før mødet.
stk. 3. Det påhviler hovedbestyrelsen at indkalde og behandle forslag, der ønskes behandlet på delegeretmødet. Eventuelle forslag skal
være hovedbestyrelsen i hænde senest 4 uger
før mødet.
stk. 4. Det påhviler kredsene at foretage valg af
delegerede. Oplysning om de valgte delegerede skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 4 uger før mødet.
stk. 5. Endelig dagsorden, de reviderede regnskaber, forslag til budget, navnene på kandidater til valg samt oplysning om de valgte delegerede bekendtgøres senest 14 dage før mødet.
stk. 6. Dagsorden for det ordinære delegeretmøde skal indeholde følgende punkter:
1. Navneopråb
2. Vedtagelse af mødets forretningsorden
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3. Valg af ordstyrer, viceordstyrer og referent
4. Hovedbestyrelsens beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7. Budget og fastsættelse af kontingent
8. Valg af formand - jf. stk. 7 (punktet udgår, når formanden ikke er på valg)
9. Valg af næstformand
10. Valg af 2 revisorer
11. Valg af 2 revisorsuppleanter
12. Eventuelt
stk. 7. Formanden vælges for en periode på 4
år. Valget gælder indtil afslutningen af næste
delegeretmøde, hvor formandsvalg er på dagsordenen. Valg af næstformand gælder indtil afslutningen af næste delegeretmøde, hvor næstformandsvalg er på dagsordenen.

stk. 3. Ethvert medlem er berettiget til at overvære et ekstraordinært delegeretmøde og til at
deltage i forhandlingerne.
stk. 4. I særlige tilfælde kan hovedbestyrelsen
indkalde til ekstraordinært delegeretmøde
uden det i stk. 2 bestemte varsel. I sådanne tilfælde, og kun for så vidt nyt delegeret valg ikke
kan nås afholdt, kan hovedbestyrelsen indkalde de sidst valgte delegerede.

Delegeretmødets virksomhed
§ 14
Ethvert delegeretmøde er beslutningsdygtigt,
når indvarsling og dagsorden er bekendtgjort i
overensstemmelse med vedtægterne.

Stk. 8. Navne på eventuelle kandidater til formands- eller næstformandsposten skal være
hovedbestyrelsen i hænde senest 3 uger før delegeretmødet.

stk. 2. Ved mødets begyndelse vedtager delegeretmødet sin forretningsorden samt vælger
ordstyrer, viceordstyrer og referent.

stk. 9. I sager, der behandles under "Eventuelt"
kan der ikke træffes beslutninger.

stk. 3. Kun fremmødte delegerede har stemmeret.

stk. 10. Ethvert medlem er berettiget til at overvære et delegeretmøde, og til at deltage i forhandlingerne.

stk. 4. Afstemning foretages ved håndsoprækning; såfremt mindst 1/5 af de delegerede kræver skriftlig afstemning, skal denne foretages.

Ekstraordinært delegeretmøde
§ 13
Ekstraordinært delegeretmøde afholdes, når
enten formanden, et flertal af de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer eller 10 % af medlemmerne kræver dette og samtidig skriftligt meddeler hovedbestyrelsen, hvilke sager, der ønskes behandlet. Mødet afholdes senest 6 uger
efter kravets fremsættelse.
stk. 2. Indvarslingen med bekendtgørelse af
dagsorden sker ved hovedbestyrelsens foranstaltning senest 4 uger før mødet. Mødet kan
kun behandle sager, der er optaget på dagsordenen.
TRF oktober 2020

stk. 5. Sager, der ikke angår vedtægtsændringer og/eller udelukkelse, jf. disse vedtægters §
6, afgøres af delegeretmødet ved simpel stemmeflerhed.
stk. 6. Til vedtagelse af ændringer af TRF’s
vedtægter kræves, at forslaget opnår mindst
3/5 af de afgivne stemmer.
stk. 7. Forslag til vedtægtsændringer, der i hovedsagen kun vedrører en enkelt kreds kan kun
vedtages, såfremt mindst halvdelen af den pågældende kreds’ delegerede stemmer for. Sådanne vedtægtsændringer kan ikke gøres til
genstand for en urafstemning.
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stk. 8. Forslag til vedtægtsændringer samt andre spørgsmål, jf. dog stk. 7., skal, såfremt
mindst 1/5 af de delegerede kræver det, efter
endt behandling, men forinden afstemning har
fundet sted, sendes til urafstemning blandt
TRF’s medlemmer. Urafstemningen skal være
afsluttet senest 6 uger efter delegeretmødet.
stk. 9. Delegeretmødets protokol er en optagelse, som opbevares i mindst 5 år.
stk. 10. Et referat af forhandlingerne og resultatet af afstemningerne underskrives af ordstyrer og referent, og bekendtgøres for medlemmerne snarest efter mødet.

Hovedbestyrelsen
§ 15
Mellem delegeretmøderne er hovedbestyrelsen, der består af formanden, næstformanden
og de af kredsene i medfør af § 26. valgte hovedbestyrelsesmedlemmer, TRF’s øverste
myndighed.
§ 16
Hovedbestyrelsen leder TRF i overensstemmelse med vedtægterne og de af delegeretmødet trufne beslutninger. Hovedbestyrelsen har
ansvaret for TRF’s midler og disses anvendelse.
stk. 2. Hovedbestyrelsen kan lade foretage urafstemning om vigtige spørgsmål, hvis afgørelse ikke kan opsættes til det ordinære delegeretmøde.
stk. 3. Hovedbestyrelsen er berettiget til i alle
spørgsmål vedrørende TRF at henvende sig til
ethvert medlem af TRF.
stk. 4. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin
egen forretningsorden.

Hovedbestyrelsens virksomhed
§ 17
Hovedbestyrelsen holder møde mindst en gang
i kvartalet.
stk. 2. Formanden indkalder til møderne ved
skrivelse til hvert enkelt hovedbestyrelsesmedlem senest 1 uge før mødet, jf. dog stk. 5.
stk. 3. Indkaldelsen skal indeholde forslag til
dagsorden. Endelig dagsorden fastsættes ved
mødets begyndelse.
stk. 4. Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde
afholdes, når en kreds overfor formanden
skriftligt fremsætter krav herom, ledsaget af et
motiveret dagsordenforslag. Mødet afholdes
senest 2 uger efter, at kravet er fremsat.
stk. 5. Formanden kan, såfremt han finder det
nødvendigt, indkalde hovedbestyrelsen med
kortere frist end anført i stk. 2.
§ 18
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når
mødet er lovligt indvarslet, og formanden
og/eller næstformanden samt over halvdelen af
de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer er til
stede.
stk. 2. Alle beslutninger træffes normalt ved
simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, jf. dog
stk. 3 og stk. 4. Kun fremmødte hovedbestyrelsesmedlemmer eller disses suppleanter har
stemmeret.
stk. 3. Ethvert hovedbestyrelsesmedlem kan
forlange afstemning efter medlemstal i de enkelte kredse pr. 1. januar. Når der forlanges afstemning efter medlemstal, har formanden ingen stemme. Ingen kreds kan besidde stemmer
svarende til mere end halvdelen af medlemstallet i TRF.
stk. 4. Beslutning i en sag, der kun vedrører en
enkelt kreds, kan kun tages, når kredsens
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hovedbestyrelsesmedlem stemmer for, eller
der ved en medlemsafstemning i kredsen er et
flertal, der stemmer for.

formål. Eventuelle udgifter dertil er TRF uvedkommende.
Kredsinddelingen

§ 19
Ved alle hovedbestyrelsesmøder udarbejdes et
beslutningsreferat, hvor ethvert medlem af hovedbestyrelsen har ret til at få sin stemmeafgivning indført, ledsaget af en kort motivering.
Stk. 2. Beslutningsreferatet udsendes snarest
efter hvert hovedbestyrelsesmøde til samtlige
medlemmer af hovedbestyrelsen, suppleanter
samt kassereren.
§ 20
Hvis et hovedbestyrelsesmedlem modarbejder
TRF’s formål eller beslutninger, kan de øvrige
hovedbestyrelsesmedlemmer ved enstemmighed fritage den pågældende for sit mandat indtil førstkommende delegeretmøde, hvor sagen
da skal behandles, og hvor den pågældende
skal have lejlighed til at udtale sig.
Kredse
§ 21
Kredsene ledes og arbejder efter de af dem affattede vedtægter, der skal være i overensstemmelse med nærværende vedtægter.
Kredsvedtægterne skal godkendes af hovedbestyrelsen.
stk. 2. Sager, der skal forhandles udenfor egen
styrelse, overdrages til TRF. Er en kreds bemyndiget til selv at føre en sag, er kredsen forpligtiget til løbende at holde hovedbestyrelsen
orienteret om sagens udvikling.
stk. 3. Kredsene kan anmode TRF om at overtage sager indenfor deres område.
stk. 4. Kredsene kan optage andre opgaver og
arbejde med andre sagsområder end de i § 2
nævnte, såfremt dette ikke strider mod TRF’s
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§ 22
Kredsene har følgende organisatoriske afgrænsning:
Kreds 1:
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane,
Vejdirektoratet, Transportministeriets Departement, Færdselsstyrelsen og
Kystdirektoratet.
Kreds 2:
Tjenestemænd, TJOK-ansatte og overenskomstansatte i Naviair, EPNDK samt Københavns Lufthavne A/S.
Kreds 3:
Dansk Flyvelederforening (DATCA).
Kreds 4:
Nedlagt 1. december 2011.
Kreds 5:
Danmarks Meteorologiske Institut.
Kreds 6:
Tekniske sektioner og afsnit (Teleklubben) i
Naviair.
Kreds 7:
DATSO (Danish ATS Operators)
stk. 2. Medlemskab af en kreds er obligatorisk.
Ordinære medlemmer indenfor det statslige
område henføres automatisk til den kreds,
hvortil den pågældende er organisatorisk tilknyttet. Ordinære medlemmer udenfor det
statslige område henføres af hovedbestyrelsen
til den kreds, hvor der er et naturligt uddannelsesmæssigt eller arbejdsmæssigt tilhørsforhold.
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stk. 3. Et ordinært medlem kan efter ansøgning
til hovedbestyrelsen henføres til en anden
kreds, når dette kan begrundes med arbejds- eller funktionsmæssige tilhørsforhold til den pågældende kreds, eller er et personligt ønske.

Ingen kreds kan stille med halvdelen eller derover af det samlede antal delegerede.

stk. 4. TRF’s sekretariat fører register over
medlemmer, der jf. stk. 3 er henført til en anden kreds.

stk. 2. Valg udskrives til hvert delegeretmøde
af hovedbestyrelsen, der meddeler kredsene,
hvilket antal delegerede der tilkommer hver
kreds. Kredsene fastsætter selv valgmåden i
deres vedtægter. Der skal åbnes mulighed for
den bredest mulige repræsentation.

stk. 5. Organisatoriske ændringer af kredsene
kan besluttes af en enig Hovedbestyrelse, men
skal efterfølgende godkendes på det førstkommende delegeretmøde.

stk. 3. Valg af delegerede skal finde sted forud
for et ordinært eller ekstraordinært delegeretmøde, herfra undtaget det i vedtægternes § 13,
stk. 4 nævnte tilfælde.

§ 23
Kredsene vælger delegerede til delegeretmødet
og medlemmer af hovedbestyrelsen. Til disse
hverv er kun kredsens medlemmer valgbare.
stk. 2. Kredsene er berettigede til at udskrive
kredskontingent.

stk. 4. Valg af delegerede til ordinære delegeretmøder skal være tilendebragt senest 4 uger
før mødets afholdelse. Til ekstraordinære delegeretmøder så vidt muligt otte dage før mødets
afholdelse, se dog vedtægternes § 13, stk. 4.
Hovedbestyrelsen underrettes straks om valgets resultat.
stk. 5. For kredse, der ikke har etableret en
kredsbestyrelse, leder hovedbestyrelsen valget
af delegerede.

Kredstilskud
§ 24
Kredsene kan modtage kredstilskud fra TRF.
Beløbet fastsættes af delegeretmødet og udbetales efter regler fastsat af hovedbestyrelsen.
stk. 2. Tilskuddet beregnes efter medlemstal
pr. 1. januar.
stk. 3. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde
bevilge ekstraordinære tilskud.

Valg af delegerede
§ 25
Kredsene tildeles delegerede i et antal af 1 fast
samt 1 for hvert påbegyndt 20 medlemmer,
regnet efter medlemstallet pr. 1. januar. Opgørelse over medlemstal tilgår kredsene fra TRF.
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Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer
§ 26
Hver kreds er repræsenteret med et hovedbestyrelsesmedlem. Kredsformænd er fødte medlemmer
af
hovedbestyrelsen.
Stk. 2. Hver kreds udpeger en suppleant til hovedbestyrelsen, denne skal være medlem af
kredsens egen bestyrelse.
stk. 3. Valg af hovedbestyrelsen er normalt
gældende indtil afslutningen af det følgende
delegeretmøde, medmindre kredsen vedtager
andet på en generalforsamling. Medlemmer af
hovedbestyrelsen, der er afgået i medfør af en
sådan generalforsamlingsbeslutning, kan af
hovedbestyrelsen indkaldes til førstkommende
delegeretmøde.
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Aftaleret
§ 27
Med aftaler forstås i denne forbindelse aftaler
som defineret i Hovedaftalen.
stk. 2. Aftaler om generelle løn- og ansættelsesforhold, på det statslige område, indgås af
CO10 med det ministerium, hvorunder statens
lønnings- og pensionsvæsen henhører.
stk. 3. Aftaler om andre løn- og ansættelsesvilkår, der er udgiftskrævende, samt aftaler om
omklassificering som led i rationalisering, uanset der ikke sker forøgelse af personaleudgifterne, på det statslige område, indgås af CO10
med det ministerium, hvorunder statens lønnings- og pensionsvæsen henhører, eller af
TRF efter bemyndigelse fra CO10 i hvert tilfælde med det ministerium, som førstnævnte
ministerium har bemyndiget dertil.
stk. 4. Andre aftaler, som ikke falder ind under
stk. 2 og stk. 3, indgås af TRF.
stk. 5. Aftaler underskrives for TRF af formanden eller den, han bemyndiger hertil.
Forhandlingsret
§ 28
Forhandlinger med henblik på indgåelse af aftale om generelle løn- og ansættelsesvilkår, på
det statslige område, føres af CO10 med det
ministerium, hvorunder statens lønnings- og
pensionsvæsen henhører.
stk. 2. Forhandlinger med henblik på indgåelse
af aftale om andre løn- og ansættelsesvilkår,
som angivet i § 27, stk. 3, føres af TRF med
ressortministeriet eller styrelserne. Resultatet
af forhandlingerne skal, forinden aftale indgås,
forelægges CO10.
stk. 3. Forhandlinger med henblik på indgåelse
af aftaler, på det statslige område, som angivet
i § 27, stk. 4, føres af TRF med ressortministeriet eller styrelserne. Resultatet af sådanne
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forhandlinger skal, forinden aftale indgås,
meddeles CO10. Forhandlinger med henblik
på indgåelse af aftaler, som angivet i § 27, stk.
4, der alene omfatter en enkelt kreds, føres efter bemyndigelse fra hovedbestyrelsen, af
kredsen med styrelsen eller inspektoratet. Resultatet af forhandlingerne skal, forinden aftale
indgås, meddeles hovedbestyrelsen.
stk. 4. Bestemmelser om generelle ansættelsesvilkår, hvorom der, i henhold til hovedaftalen,
ikke kan indgås aftale, fastsættes efter forudgående forhandling mellem CO10 og det ministerium, hvorunder statens lønnings- og pensionsvæsen henhører.
stk. 5. Bestemmelser om andre ansættelsesforhold, hvorom der ikke kan indgås aftale, fastsættes efter forudgående forhandling mellem
TRF og ressortministeriet eller styrelserne, når
det drejer sig om forhold af generel betydning
for TRF’s område. Bestemmelser om ansættelsesforhold, der alene omfatter en enkelt kreds,
fastsættes efter forudgående forhandling mellem kredsen og styrelsen eller inspektoratet.
Hovedbestyrelsen skal kontinuerligt holdes
underrettet om forhandlingerne.
stk. 6. Forhandlinger om faglige spørgsmål,
der er generelle for TRF’s område, føres af
TRF. Forhandlinger om faglige spørgsmål, der
alene omfatter en enkelt kreds, føres af den pågældende kreds. Såfremt sagen skal afgøres på
styrelsesniveau, skal hovedbestyrelsen underrettes. Skal sagen forhandles med ressortministeriet, overdrages den til hovedbestyrelsen.
§ 29
Forhandlinger uden for det statslige område,
med henblik på indgåelse af aftaler som angivet i § 27, stk. 4, bestemmelser om generelle
ansættelsesvilkår, såvel som andre ansættelsesforhold og faglige spørgsmål, føres af TRF,
medmindre hovedbestyrelsen bestemmer andet.
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Ad hoc udvalg
§ 30
Til varetagelse af sager af væsentlig betydning
kan nedsættes et ad hoc udvalg (f.eks et forhandlingsudvalg, forretningsudvalg eller deslige udvalg til specielle opgaver).
stk. 2. Før forhandling af sager af særlig betydning for en kreds skal denne underrettes, og
kan forlange sig repræsenteret. Ved forhandling af sager, der alene omfatter en enkelt
kreds, kan forhandlingslederen udpeges efter
indstilling fra den pågældende kreds.

Formanden
§ 31
Formanden repræsenterer TRF udadtil og underskriver på dens vegne.
stk. 2. Fuldmagter vedrørende økonomiske dispositioner gives af formanden og næstformanden i fællesskab
stk. 3. Formanden kan ikke være medlem af en
kredsbestyrelse eller vælges som delegeret.
stk. 4. Såfremt formanden nedlægger sit mandat, eller dette af andre grunde bliver ledigt i
løbet af valgperioden, udskrives nyvalg. Den
således valgte formands funktionstid udløber
samtidig med den oprindelig valgtes. I den
mellemliggende periode, eller hvis der er under
8 måneder til ordinært nyvalg, fungerer næstformanden i formandens sted.

stk. 2. Såfremt næstformanden fratræder i
valgperioden, eller pladsen af andre grunde bliver ledig i en valgperiode, udpeger hovedbestyrelsen af sin midte en ny næstformand, der
fungerer indtil ordinært nyvalg har fundet sted.
Sekretariatet
§ 33
TRF betjenes af et sekretariat.
Information
§ 34
Information til medlemmerne gøres tilgængelig på TRF’s hjemmeside eller sendes direkte
til de enkelte medlemmer.
Kasserer, regnskab og budget
§ 35
Regnskabsåret er kalenderåret.
stk. 2. Kassereren ansættes af hovedbestyrelsen.
stk. 3. Kassereren varetager TRF’s kasseforretninger og fører de fornødne regnskaber. Han
aflægger regnskab og fremsætter forslag til
budget på delegeretmøder.
stk. 4. Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere
regler for kassererens arbejde, herunder om anbringelse af TRF’s midler.

Revision
Næstformanden
§ 32
Næstformanden indtræder i formandens sted
ved dennes forfald, jf. dog § 31, stk. 3.
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§ 36
Regnskabet revideres af 2 kritiske revisorer.
De kritiske revisorer og revisorsuppleanter
vælges af delegeretmødet.
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Stk. 2. De kritiske revisorer har ret til at revidere regnskaberne når som helst, og de har
pligt til at revidere det mindst én gang årligt.
stk. 3. De kritiske revisorer påser, at TRF’s
midler er anvendt i overensstemmelse med
vedtagne budgetter og givne bevillinger samt,
at der er udvist fornøden økonomisk hensyn
ved administrationen.
stk. 4. De kritiske revisorer kan ikke være medlemmer af hovedbestyrelsen.
stk. 5. Regnskabet revideres desuden af et af
hovedbestyrelsen antaget statsautoriseret revisionsselskab. Det påhviler dette at påse beholdningens tilstedeværelse, bogføringens rigtighed samt, at regnskabsaflæggelsen sker i overensstemmelse med de fastsatte regler.
stk. 6. Revisionen af årsregnskabet skal være
afsluttet senest medio marts. Årsregnskabet forelægges herefter med hovedbestyrelsens indstilling på det førstkommende ordinære delegeretmøde.
Honorarer, rejse- og befordringsudgifter
§ 37
Honorarer til formanden, næstformanden og
kassereren fastsættes af delegeretmødet.
stk. 2. Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer tildeles mødediæter efter satser fastsat af hovedbestyrelsen.
stk. 3. Rejse- og befordringsudgifter godtgøres
efter de for tjenestemænd gældende regler, højeste sats.
stk. 4. Hovedbestyrelsen kan tillægge medlemmer, der deltager i andre aktiviteter, et beløb til
dækning af særlige udgifter.
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Gruppelivsforsikring
§ 38
TRF’s gruppelivsforsikring er obligatorisk for
ordinære medlemmer. Ekstraordinære medlemmer kan framelde sig gruppelivsforsikringen.
stk. 2. Medlemmerne er dækket i henhold til
den til enhver tid gældende aftale mellem TRF
og et forsikringsselskab.
stk. 3. Dækningen bortfalder ved udgangen af
den måned, hvori den pågældende fylder 67 år
eller udtræder af TRF.
stk. 4. Udbetalt bonus anvendes efter hovedbestyrelsens beslutning.
Urafstemning
§ 39
Når en urafstemning er besluttet af et delegeretmøde eller af hovedbestyrelsen, skal der til
de ordinære medlemmer udsendes:
a) forslag og eventuelle ændringsforslag med
motivering.
b) indlæg fra forslagets eventuelle modstandere, såfremt de pågældende måtte ønske
dette.
c) stemmeseddel.
stk. 2. Urafstemning som følge af en delegeretmødebeslutning kan kun omfatte det eller de
forslag, der har været forelagt delegeretmødet.
stk. 3. Kun de af TRF udsendte stemmesedler
må benyttes. Stemmesedlerne udfyldes og indsendes i overensstemmelse med den trykte
tekst i lukket kuvert påtegnet "stemmeseddel"
til TRF’s adresse.
stk. 4. TRF’s kritiske revisorer afgør stemmesedlernes gyldighed og foretager stemmeoptællingen, hvis resultat bekendtgøres snarest
muligt.
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stk. 5. Et forslag er vedtaget, hvis det opnår
flertallet af de afgivne stemmer, heri medregnet blanke og ugyldige, jf. dog § 42 og § 44.
Stemmesedler indkommet efter den fastsatte
tidsfrist medregnes ikke.
Vedtægtsændringer
§ 40
Ændring af disse vedtægter kan kun ske, når
mindst 3/5 af de på et delegeretmøde eller ved
en urafstemning afgivne stemmer er for ændringen.
Hæftelse
§ 41
Intet medlem af TRF hæfter ud over TRF’s
egenkapital.
TRF’s opløsning
§ 42
TRF kan kun opløses når mindst 3/5 af de ved
en urafstemning afgivne stemmer er for opløsning. Et delegeretmøde afgør i så fald, hvorledes TRF’s midler skal anvendes.
-- o -Således vedtaget og ændret på delegeretmødet
den 7. oktober 2020.
Kasper Berg,
Formand

TRF oktober 2020

Side 13

