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Lærerstuderendes Landskreds

Kapitel 1 - Navn og formål
§ 1.
Stk. 2.
§ 2.

Kredsens navn er Lærerstuderendes Landskreds. Sekretariatets hjemsted er
Københavns Kommune.
Lærerstuderendes Landskreds udgør kreds 183 i fraktion 5 af Danmarks
Lærerforening.
Lærerstuderendes Landskreds er en partipolitisk uafhængig organisation.
Landskredsens formål er at varetage medlemmernes undervisningsmæssige,
faglige, pædagogiske, økonomiske og studiesociale interesser, at virke for
læreruddannelsens og folkeskolens udvikling samt at sikre studerende indflydelse
såvel lokalt som på landsplan.

Kapitel 2 - Medlemskab
§ 3.

Stk. 2.
Stk. 3.
Stk. 4.
Stk. 5.
Stk. 6.
Stk. 7.

§ 4.
Stk. 2.
Stk. 3.
Stk. 4.

Som medlemmer optages lærerstuderende, der er optaget som studerende på et
læreruddannelsessted.
Formanden og næstformanden er, uafhængigt af deres studieforhold, medlem af
Lærerstuderendes Landskreds.
Indmeldelse sker på Danmarks Lærerforenings indmeldelsesblanket til
Lærerstuderendes Landskreds’ sekretariat eller til Danmarks Lærerforenings
kontor.
Udmeldelse sker skriftligt til Danmarks Lærerforenings kontor med mindst en måneds varsel per en 1. januar, en 1. april, en 1. juli eller en 1. oktober.
Restanter behandles efter reglerne i Danmarks Lærerforenings vedtægter § 5, stk.
2.
De enkelte medlemmer af Lærerstuderendes Landskreds hæfter over for
Lærerstuderendes Landskreds’ økonomiske forpligtelser alene med sit indbetalte
og sit forfaldne kontingent til Lærerstuderendes Landskreds.
Spørgsmål om eksklusion behandles efter Danmarks Lærerforenings vedtægter §
5, stk. 3.
Studerende på Det fri Lærerseminarium i Ollerup kan optages som associerede
medlemmer.
Associerede medlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Associerede
medlemmer har ingen medlemsrettigheder i Danmarks Lærerforening.
Medlemmerne på ethvert uddannelsessted udgør en LL-klub.
Klubbens vedtægter fastsættes af Lærerstuderendes Landskreds’ bestyrelse
Hvert uddannelsessted vælger blandt medlemmerne som minimum en
klubformand og en klubnæstformand. Valgperioden er 1 år.
Et forslag om mistillidsvotum til en klubformand kan behandles på et møde for
medlemmerne på uddannelsesstedet, såfremt ¼ af disse skriftligt indgiver
begæring herom til klubformanden.
Klubformanden indkalder til medlemsmøde med punktet på dagsordenen senest
fire dage efter begæringens modtagelse. Mødet afholdes mindst 14 og højst 21
dage efter begæringens modtagelse, ferier fraregnet. Mødet afholdes på en
undervisningsdag. Ved det efterfølgende medlemsmøde skal 2/3 af de fremmødte
medlemmer stemme for et mistillidsvotum, for at mistillidsvotummet er vedtaget.
Vedtages et mistillidsvotum, går medlemsmødet straks over til valg af
klubformand, hvilket derfor skal være optaget som et eventuelt dagsordenspunkt.
Medlemsmødet vælger en mødeleder til at forestå valghandlingen.
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§ 5.

Efter bestået eksamen overflyttes studerende til den lokale kreds af Danmarks
Lærerforening, når meddelelse om bestået eksamen er tilgået Danmarks
Lærerforenings kontor.
Formanden og næstformanden placeres i henhold til Danmarks Lærerforenings
vedtægter.

Kapitel 3 - Årsmøde
§ 6.
Stk. 2.
Stk. 3.

Lærerstuderendes Landskreds’ øverste myndighed er årsmødet. Årsmødet består
af et antal, på uddannelsesstederne valgte, delegerede jf. § 6. stk. 3 og
bestyrelsen.
Lærerstuderendes Landskreds’ årsmøde afholdes én gang årligt og påbegyndes
den første fredag i marts måned.
Antallet af delegerede fra hvert uddannelsessteds LL-klub fastsættes i forhold til
kontingentbetalende medlemmer af Lærerstuderendes Landskreds på
uddannelsesstedet, optalt to måneder før årsmødets afholdelse således:
0-249
medlemmer giver
3 delegerede
250
medlemmer giver
4 delegerede
310
medlemmer giver
5 delegerede
380
medlemmer giver
6 delegerede
460
medlemmer giver
7 delegerede
550
medlemmer giver
8 delegerede
650
medlemmer giver
9 delegerede
760
medlemmer giver
10 delegerede
880
medlemmer giver
11 delegerede
1010
medlemmer giver
12 delegerede
1150
medlemmer giver
13 delegerede
1300
medlemmer giver
14 delegerede
1460
medlemmer giver
15 delegerede
1630
medlemmer giver
16 delegerede
…
Kun medlemmer af Lærerstuderendes Landskreds kan være delegerede på
årsmødet.

Stk. 4.
Stk. 5.
§ 7.
Stk. 2.
Stk. 3.

Stemmeberettigede på årsmødet er, ud over de delegerede, medlemmerne af
bestyrelsen.
Ethvert medlem af Lærerstuderendes Landskreds har adgang til årsmøderne uden
tale- og stemmeret.
Det ordinære årsmøde indvarsles skriftligt af bestyrelsen ved fremsendelse af
foreløbig dagsorden med angivelse af tidspunkt og mødested senest 60 dage før
mødets afholdelse.
Forslag til punkter, som ønskes optaget på dagsordenen for det ordinære
årsmøde, skal være Lærerstuderendes Landskreds’ sekretariat i hænde senest 21
dage før mødets afholdelse.
Endelig dagsorden samt beretning, indkomne forslag og det reviderede regnskab
udsendes senest 10 dage før mødets afholdelse.
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§ 8.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent(er)
2. Forretningsorden
3. Beretning
4. Klubbernes årsberetning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7. Budget
8. Revideret budget
9. Valg af formand
10. Valg af næstformand
11. Valg af delegerede og suppleanter til Danmarks Lærerforenings kongres for
1 år jf. Danmarks Lærerforenings vedtægter § 15, stk. 2
12. Valg af en kritisk revisor samt en revisorsuppleant for 2 år
13. Valg af medlemmer til bestyrelsen fra professionshøjskolerne

Stk. 2.

Lærerstuderendes Landskreds’ formand åbner mødet og varetager valg af
dirigenter.
Til formandskabet kan vælges enhver studerende, som er medlem af
Lærerstuderendes Landskreds, og som er stemmeberettiget på årsmødet.
Valget af professionshøjskolernes bestyrelsesrepræsentanter foretages
sideløbende i separate lokaler. Opstillingsberettigede og stemmeberettigede er de
delegerede fra den pågældende professionshøjskole (formandskabet har ikke
stemmeret).
Ved alle personvalg skal der foretages skriftlig afstemning, med mindre der kun er
opstillet det antal kandidater, der skal vælges.
Ved valg af tillidsposter i Lærerstuderendes Landskreds kan ethvert medlem
kræve mistillidsafstemning.
Valgene har virkning fra årsmødets afslutning.
Formand og næstformand kan ikke være samme person.

Stk. 3.
Stk. 4.

Stk. 5.
Stk. 6.
Stk. 7.
Stk. 8.
§ 9.
Stk. 2.
§ 10.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, bortset fra vedtægtsændringer.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Der føres en skriftlig beslutningsprotokol over årsmødet.
Ekstraordinært årsmøde afholdes efter bestemmelse af flertal i bestyrelsen eller
såfremt mindst 1/3 af årsmødets delegerede skriftligt og med anført begrundelse
begærer det.
Begæring herom stiles til Lærerstuderendes Landskreds’ bestyrelse og indsendes
til Lærerstuderendes Landskreds’ sekretariat. Et sådant ekstraordinært årsmøde
afholdes inden seks uger, ferier fraregnet, efter begæring er modtaget.
Bestyrelsen fremsender indkaldelse og dagsorden mindst to uger før mødets afholdelse.

Kapitel 4 - Bestyrelsen
§ 11.

Stk. 2.

Bestyrelsen er den øverste myndighed mellem årsmøderne og ansvarlig over for
årsmødet.
Bestyrelsen består af en bestyrelsesrepræsentant fra hver professionshøjskole
samt formandskabet.
Ved vakance blandt de professionshøjskole valgte repræsentanter indkaldes den
pågældende professionshøjskoles klubber til ekstraordinært delegeretmøde med
indsupplering på dagsordenen.
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Stk. 3.

Stk. 4.

Stk. 5.
Stk. 6.

Mistillid til et medlem af bestyrelsen kan enten ske
 ved at en af professionshøjskolens klubber skriftligt begærer dette over for
Lærerstuderendes Landskreds’ formandskab. Formandskabet indkalder i
så fald professionshøjskolens klubber til et beslutningsmøde senest tre
dage efter modtagelse af begæringen, ferier fraregnet. Delegeretmødet
afholdes inden to uger, ferier fraregnet, efter modtagelse af begæring.
Klubberne har ved mødet et antal delegerede som ved et årsmøde. Ved
delegeretmødet skal 2/3 af de delegerede stemme for et mistillidsvotum,
for at mistillidsvotummet er vedtaget. Vedtages et mistillidsvotum, går
delegeretmødet straks over til valg af bestyrelsesrepræsentant, hvilket
derfor skal være optaget som et eventuelt dagsordenspunkt.
 eller ved at 1/3 af bestyrelsens medlemmer skriftligt begærer dette over
for Lærerstuderendes Landskreds’ formandskab. Formandskabet indkalder
i så fald bestyrelsen til møde med dette punkt på dagsordenen senest to
uger efter begæringens modtagelse, ferier fraregnet. Et mistillidsvotum
vedtages, såfremt 2/3 af mødedeltagerne stemmer herfor. Såfremt et
mistillidsvotum vedtages, indkalder formandskabet professionshøjskolens
klubber til et delegeretmøde senest tre dage efter vedtagelsen, ferier
fraregnet. Delegeretmødet afholdes inden to uger, ferier fraregnet, efter
vedtagelsen. På delegeretmødet foretages valg af
bestyrelsesrepræsentant. Klubberne har ved mødet et antal delegerede
som ved et årsmøde.
Ordinære bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt af formandskabet ved
fremsendelse af foreløbig dagsorden med angivelse af tidspunkt og mødested
senest to uger før mødets afholdelse. Baggrundsmateriale fremsendes i videst
muligt omfang.
Bestyrelsens møder er åbent for ethvert medlem af Lærerstuderendes
Landskreds. Bestyrelsen kan beslutte at lukke møderne for
dagsordenspunkter, der vedrører personsager eller på anden vis er fortrolige.
Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes, når mindst 1/3 af bestyrelsens
medlemmer skriftligt og med anført begrundelse begærer det.
Et sådant ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes inden to uger, ferier fraregnet,
efter begæringen er modtaget. Det påhviler formandskabet at fremsende skriftlig
indkaldelse og dagsorden senest tre dage efter, begæringen er modtaget.

§ 12.

Bestyrelsen har ansvaret for Lærerstuderendes Landskreds’ økonomi og skal
varetage Lærerstuderendes Landskreds’ økonomiske interesser.

§ 13.

Bestyrelsen fastsætter vedtægter for klubber i Lærerstuderendes Landskreds.
Vedtægterne godkendes ved kvalificeret flertal.

Kapitel 5 - Formandskabet
§ 14.
Stk. 2.

Formanden og næstformanden modtager honorar og forventes derfor at være til
rådighed for organisationen i henhold til ’Organisationsregulativ om honorar til
politisk tillidsvalgte i Lærerstuderendes Landskreds’.
Formanden og næstformanden kan genvælges til en post i formandskabet ’en
gang.

Kapitel 6 - Delegerede til Danmarks Lærerforenings kongres
§ 15.

Valg af kongresdelegerede og suppleanter foregår efter de regler, der er fastsat af
Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse.
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Kapitel 7 - Administration
§ 16.
Stk. 2.
Stk. 3.

Bestyrelsen ansætter og afskediger sekretariatspersonale.
Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for sekretariatspersonalets arbejde.
Lærerstuderendes Landskreds’ arkiv opbevares på Lærerstuderendes Landskreds’
sekretariat.

Kapitel 8 - Økonomi
§ 17.
Stk. 2.
Stk. 3.
Stk. 4.

Regnskabsåret er 1. oktober til 30. september.
Bestyrelsen er ansvarlig for Lærerstuderendes Landskreds’ regnskabsføring.
Formandskabet tegner i fællesskab Lærerstuderendes Landskreds økonomisk.
Optagelse af lån og køb af fast ejendom kan kun ske efter godkendelse af
bestyrelsen.

§ 18.

Bestyrelsen medlemmer er ulønnede.

Kapitel 9 - Vedtægtsændringer
§ 19.
Stk. 2.

Nærværende vedtægter kan kun ændres på et ordinært eller ekstraordinært
årsmøde og kun såfremt, forslag herom er fremsat senest en måned før mødets
afholdelse.
For at en vedtægtsændring kan vedtages, kræves det, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for den.

§ 20.

Vedtægtsændringer træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks
Lærerforenings hovedstyrelse.

§ 21.

Opløsning af Lærerstuderendes Landskreds, ændring af vedtægternes § 2 eller
ændring af vedtægternes § 21 stk. 1 kan kun vedtages af to på hinanden følgende
ordinære årsmøder, på hvilke mindst 2/3 af de tilstedeværende
stemmeberettigede stemmer derfor.
I tilfælde af Lærerstuderendes Landskreds’ opløsning anvendes dens midler efter
årsmødets nærmere bestemmelse.

Stk. 2.

Således vedtaget på årsmødet den 4.-6. marts ’16 på Læreruddannelsen Jelling
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