
 
UDKAST udarbejdet af forberedelsesgruppen 20. april 2018 
 

 

Vedtægter for Landsklub for Seniorer i Fødevareforbundet NNF 

 

§1.  FORMÅL                                                                                 

Stk.1. 

Landsklubbens formål er at samle samtlige seniorklubber i lokalafdelingerne i Fødevareforbundet 

NNF for at styrke seniorklubbernes varetagelse af fælles interesser i lokalområdet af såvel 

socialpolitisk som af kulturel karakter.  

 

Stk.2. 

Landsklubben kan samarbejde med alle faglige ældreorganisationer og gennem kollektivt 

medlemskab af Faglige Seniorer arbejde for- og om socialpolitiske spørgsmål af fælles interesse. 

 

§2.  LANDSKLUBBENS ADRESSE                  

Landsklubbens adresse er den til enhver til tid fungerende Landsformands adresse. 

 

 §3.  HOVEDBESTYRELSE                                   

Landsklubben ledes af en hovedbestyrelse på 11 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode 

efter følgende regler: 

På landsmødet, der afholdes i ulige år, vælges: 

1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 2 bilagskontrollanter og 2 bilagssuppleanter.  

På landsmødet tiltræder de 2 valgte hovedbestyrelsesmedlemmer, der vælges i hver af de 4 

regioner (region 1: Sjælland, region 2: Fyn/Sydjylland, region 3: Midtjylland, region 4: Nordjylland). 

Valgene af regionens hovedbestyrelsesmedlemmer og tilhørende suppleanter sker på 

regionsmøderne i ulige år, for en 2-årig periode. 

 

REGIONSMØDER 

På det årlige regionsmøde vælges 2 regionsrepræsentanter til hovedbestyrelsen og 2 

suppleanter for disse. 

 

Valgbarhed som regionsrepræsentant og suppleant er betinget af medlemskab af en lokal 

NNF Seniorklub, som er tilsluttet Landsklub for Seniorer i Fødevareforbundet NNF. 

 

FORRETNINGSUDVALG 

Forretningsudvalget består af: 

Landsformand, næstformand og kasserer. 
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MEDLEMSKAB 

Pensionister og efterlønnere kan, ved overgang til enten førtidspension, folkepension eller  

Efterløn, blive medlem af en af de lokale seniorklubber og landsklubben for Seniorer i  

Fødevareforbundet NNF. 

 

REPRÆSENTATION I FAGLIGE SENIORER 

Landklubmødet indstiller 2 medlemmer til Forbundsudvalget i Faglige Seniorer 

som udpeges af formanden for Fødevareforbundet NNF 

 

§4. LANDSMØDET                                  

Stk. 1. 

Landsmødet, som er landsklubbens højeste myndighed, afholdes hvert andet år i ulige år i  

marts/april måned. 

Ved indkaldelse af Landsmødet anføres det, hvilke klubber der deltager. Forudsætningen er at  

klubben har mere end 10 medlemmer, der har betalt kontingentet jf. § 8. Kun disse klubber kan  

vælge delegerede til Landsmødet. 

Kontingentet forfalder den 1. januar og med sidste rettidig indbetaling den 20. januar. 

Dagsorden og andet skriftligt materiale skal være de delegerede i hænde senest 14 dage før 

Landsmødet afholdes. Forslag til behandling på Landsmødet skal være formanden i hænde senest  

den 31. januar. 

 

Stk.2 

Landsmødet består af formanden fra de seniorklubber, der er medlem af landsklubben samt 

de 2 valgte i de 4 regioner samt forretningsudvalg, bilagskontrollanter og bilagssuppleanter. 

 

Stk.3 Dagsorden 

Dagsorden for afholdelse af Landsmødet er som minimum følgende: 

- Valg af dirigent 

- Hovedbestyrelsens beretning ved landsformanden 

- Regnskab af kassereren 

- Indkomne forslag 

- Kontingentfastsættelse 

- Valg i henhold til §3 

Desuden vil et aktuelt tema blive behandlet. 
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§5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE               

Ekstraordinært landsmøde skal afholdes, når et flertal af Hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, 

eller når 2/3 af de tilsluttede klubber stiller skriftligt krav herom. Kravet skal motiveres med den  

dagsorden, der ønskes behandlet. 

 

§6 HOVEDBESTYRELSES- OG FORRETNINGSUDVALGSMØDE 

Der afholdes 4 hovedbestyrelsesmøder årligt. 

Der kan indkaldes til ekstraordinære møder, såfremt Landsformanden skønner det er 

nødvendigt, eller når mindst 2 forretningsudvalgsmedlemmer forlanger det. 

 

§7 KONTINGENT OG REGNSKAB    

Stk. 1 Kontingent                                           

Kontingentets størrelse fastsættes på Landsmødet. Det aftales med Fødevareforbundet NNF om  

størrelsen på et årligt administrationsgebyr for centralt opkrævet kontingent til både de lokale  

seniorklubber og landsklubben. 

Kontingentet forfalder d. 1. januar og sidste rettidige indbetaling er den 20. januar. 

Fødevareforbundet NNF opkræver kontingentet centralt, og separerer det indkomne 

kontingent til de lokale seniorklubber. 

Udgifter ved kontingentopkrævning tilgår Fødevareforbundet NNF, som overfører det resterende  

kontingent til landsklubbens kasserer, som fordeler i henhold til budgettet, der er godkendt af  

Hovedbestyrelsen. 

 

Stk. 2 Regnskab 

Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et  

Driftsregnskab og en status underskrevet af formand og kasserer samt de to valgte revisorer.  

Landsklubbens kasserer er ansvarlig overfor landsklubben for den daglige regnskabsføring og 

fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på årsmødet. 

Til samtlige møder, skal der foreligge en af kassereren udarbejdet regnskabsoversigt. 

Revision af regnskabet skal foretages senest den 10. februar. 

Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere at der foreligger nødvendig 

dokumentation for indestående på landsklubbens bankkonto. 

Revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn. 
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§8 INDMELDELSE                                         

Enhver Seniorklub i Fødevareforbundet kan blive medlem af landsklubben. 

Er der 10 eller flere medlemmer af Fødevareforbundet NNF fra en tværfaglig klub, der indmelder  

sig i landsklubben, udgør de en klub, og er dermed valgbar som delegerede til landsklubben’s  

landsmøde under iagttagelse af § 4. 

 

§9 UDMELDELSE                                      

Udmeldelse af landsklubben kan ske med 1 års varsel. Det er dog en betingelse at klubben har 

afviklet sin eventuelle gæld til landsklubben forinden. 

 

§10 LANDSKLUBBENS OPLØSNING 

Landsklubben kan kun opløses, såfremt der er flertalsbeslutning herfor på 2 efter hinanden lovligt 

indvarslede Landsmøder. Ved opløsning af landsklubben tilfalder midlerne Fødevareforbundet 

 NNF og skal bruges til seniorkurser. 

 

§11 

Landsklubben og dens medlemmer er til enhver tid underkastet de af Fødevareforbundet NNF’s 

gældende love og bestemmelser. Rettigheder for pensionistmedlemmer i Fødevareforbundet NNF 

skal vedtages af de kompetente forsamlinger i Fødevareforbundet NNF. 

Således vedtaget på stiftende landsmøde den _________ 2018. 

Dette udkast til vedtægter er behandlet på mødet den 20. april 2018 i initiativgruppen. 

 

 

 


