Forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen har i perioden siden sidste generalforsamling gennemgået DOKS’ vedtægter og stiller på den
baggrund forslag om nogle ændringer til vedtægterne.
Forslaget omhandler:
1. Ændring af vedtægtens bestemmelser om stemmeret
2. Ajourføring af vedtægten i forhold til indgåelse af kollektive aftaler
3. Korrekturmæssige rettelser og mindre justering som følge af ændringer i foreningens procedurer.
Punkt 1 er mest vidtrækkende, mens punkt 2 reelt drejer sig om at bringe vedtægterne i overensstemmelse
med det, der har været praksis i en årrække. Punkt 3 er alene tekstmæssige tilpasninger, som ikke betyder
reelle ændringer.
Ad 1.: Siden 2011 har kun medlemmer af Den Aktive Sektion haft stemmeret og opstillingsret til DOKS’
bestyrelse. At det alene er medlemmer omfattet af DOKS’ forhandlingsret, der kan vælges til bestyrelsen er
naturligt da en af bestyrelsens vigtigste opgaver netop er at varetage foreningens forhandlingsret.
Bestyrelsen bør derfor fortsat vælges blandt medlemmer i Den Aktive Sektion, da de er omfattet af de
aftaler der indgås om overenskomst, løn- og ansættelsesforhold.
Bestyrelsen finder dog, at der er tale om et demokratisk underskud når stemmeret alene er knyttet til den
aktive sektion. Der træffes mange beslutninger på foreningens generalforsamling, der ikke vedrører
forhandlingsområdet. Bestyrelsen finder det derfor rimeligt at også de øvrige medlemskategorier
(studerende, pensionister og personer med andre typer ansættelser) får stemmeret på
generalforsamlingen. I rene forhandlingsanliggender, der vedrører foreningens forhandlingsret, vil det i
henhold til bestyrelsens forslag dog fortsat alene være de direkte berørte i Den Aktive Sektion, der kan
stemme. Bestyrelsen ønsker med forslaget at styrke medlemsdemokratiet og øge medlemmernes
engagement og give alle mulighed for at udøve indflydelse på foreningen DOKS. Forslaget betyder altså
stemmeret til alle men fortsat kun valgbarhed til medlemmer af Den Aktive Sektion. I konsekvens af dette
følger nogle få øvrige justeringer, som fremgår af forslaget.
Ad 2.: Bestyrelsen foreslår desuden en præcisering af vedtægterne, som omhandler bestyrelsens hverv.
Forslaget beskriver bestyrelsens funktion som politisk, besluttende og kompetent organ, der har mandat til
at indgå kollektive aftaler på medlemmernes vegne. Det præciseres samtidigt at generalforsamlingen er
DOKS’ øverste myndighed og at generalforsamlingen til enhver tid kan forlange et hvilket som helst
spørgsmål fremlagt til generalforsamlingens beslutning. Forenklet sagt skal forslaget sikre at vedtægterne
tydeligt definerer bestyrelsens opgave. Forslaget er reelt en ajourføring af vedtægten, så den beskriver den
praksis foreningen benytter ved indgåelse af kollektive aftaler.
Ad 3: Her er der tale om en opdatering af bestemmelsen om indmeldelse i DOKS samt en
korrekturtilpasning hvor DOKS’s ændres til DOKS’ efter gældende retskrivningspraksis.
DOKS’ vedtægter er som bekendt ikke mejslet i sten, men er et levende dokument, der løbende justeres så
det forholder sig til foreningens virkelighed. Bestyrelsen fremlægger hermed sit forslag til
vedtægtsændringer der vil blive behandlet på generalforsamlingen d. 7. maj 2019.
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