Forslag til behandling på DOKS’ generalforsamling den 17. april 2018
Bestyrelsen for DOKS stiller to forslag til behandling på foreningens generalforsamling i Odense den 17.
april 2018 under dagsordenens punkt 6. Begge forslag omhandler den aktuelle konfliktsituation vedrørende
OK18- forhandlingerne. Forslagene trækkes tilbage, såfremt der indgås forlig om OK18 uden en
forudgående konflikt.
a. GF giver DOKS’ bestyrelse mandat til at foretage en midlertidig forøgelse af foreningens
kontingent over minimum 3 år, som nøje svarer til forbruget af DOKS’ forhandlingskapital til
konfliktlån ved strejke og lockout i 2018
b. GF giver DOKS’ bestyrelse mandat til at foretage en midlertidig kontingentnedsættelse efter
Akademikernes regler herom, til de medlemmer, som i foråret 2018 har været ramt af strejke
eller lockout
Begrundelse for forslag a:
Siden 2007, da det blev klart at en del af DOKS’ forhandlingsområde ville overgå til
overenskomstansættelse, har foreningens generalforsamlinger tilsluttet sig bestyrelsens forslag om at
hensætte midler til fremtidige forhandlingsudgifter. Målsætningen har været at DOKS, i tilfælde af en
konflikt, skal kunne opfylde betingelserne i Akademikernes forhandlingsselskab og kunne sikre
medlemmernes økonomiske underhold.
Da foreningen i forbindelse med en strejke og lockout ved OK18-forhandlingerne forbruger en del af den
opsparede forhandlingskapital, er det nødvendigt at denne kapital genopbygges for at kunne efterleve
foreningens forhandlingsmæssige forpligtelser ved fremtidige OK-forhandlinger. Det er ved
generalforsamlingen den 17. april ikke muligt at fastslå, hvor stor en andel af foreningens kapital der
forbruges. Bestyrelsen anmoder derfor generalforsamlingen om et åbent mandat til at kunne fastlægge en
midlertidige forøgelse af kontingentet, som nøje svarer til forbruget af forhandlingskapital.
Begrundelse for forslag b:
Akademikernes bestyrelse træffer i henhold til reglerne for forhandlingsfællesskabet beslutning om
konfliktfinansiering og understøttelse af medlemsorganisationernes konfliktramte medlemmer. I
forbindelse med OK18-konflikten, har Akademikernes bestyrelse besluttet at der kan ydes konfliktlån med
efterfølgende tilsvarende kontingent-reduktion. Denne beslutning er bindende for
medlemsorganisationerne, og DOKS vil derfor i henhold til disse regler være forpligtet til at tilbyde
kontingentreduktion. I henhold til DOKS’ vedtægter besluttes kontingentsatser dog af foreningens
generalforsamling. Bestyrelsen anmoder derfor om, at generalforsamlingen bekræfter, at der foretages
kontingentreduktion for konfliktramte, i overensstemmelse med Akademikernes regler herom.

