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Kapitel 1 – Navn og formål 1 

§ 1 Kredsens navn er Lærerstuderendes Landskreds. Sekretariatets hjemsted er 2 

Københavns Kommune. 3 

Stk. 2 Lærerstuderendes Landskreds udgør kreds 183 i fraktion 5 af Danmarks 4 

Lærerforening. 5 

 6 

§ 2 Lærerstuderendes Landskreds er en partipolitisk uafhængig organisation. 7 

Landskredsens formål er at varetage medlemmernes undervisningsmæssige, 8 

faglige, pædagogiske, økonomiske og studiesociale interesser, at virke for 9 

læreruddannelsens og folkeskolens udvikling samt at sikre studerende 10 

indflydelse såvel lokalt som på landsplan. 11 

 12 

Kapitel 2 – Medlemskab 13 

§ 3  Som medlemmer optages lærerstuderende, der er optaget som studerende på et 14 

læreruddannelsessted. 15 

Den Daglige ledelse er, uafhængigt af deres studieforhold, medlem af 16 

Lærerstuderendes Landskreds. 17 

Stk. 2 Indmeldelse sker på Danmarks Lærerforenings indmeldelsesblanket til 18 

Lærerstuderendes Landskreds’ sekretariat eller til Danmarks Lærerforenings 19 

kontor. 20 

Stk. 3 Udmeldelse sker skriftligt til Danmarks Lærerforenings kontor med mindst en 21 

måneds varsel per 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. 22 

 23 

§ 4 Ud over kontingentet til Danmarks Lærerforening betales et særskilt kontingent 24 

til Lærerstuderende Landskreds. 25 

Stk. 2  Kontingentet fastsættes for perioden 01.04-31.03 på det årlige årsmøde 26 

(november året før) for Lærerstuderendes Landskreds. 27 

Stk. 3 Nyindmeldte medlemmer betaler kontingent fra den 1. i den følgende måned efter 28 

indmeldelsen. Medlemskabet træder i kraft fra indmeldelsesdatoen, jf. 29 

vedtægterne for Danmarks Lærerforening § 4, stk. 2. 30 
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Stk. 4 Restanter behandles efter reglerne i Danmarks Lærerforenings vedtægter § 5, 31 

stk. 2. 32 

Stk. 5 De enkelte medlemmer af Lærerstuderendes Landskreds hæfter over for 33 

Lærerstuderendes Landskreds’ økonomiske forpligtelser alene med sit 34 

indbetalte og sit forfaldne kontingent til Lærerstuderendes Landskreds. 35 

Stk. 6 Spørgsmål om eksklusion behandles efter Danmarks Lærerforenings vedtægter § 36 

5, stk. 3.  37 

Stk. 7 Studerende på Det fri Lærerseminarium i Ollerup kan optages som associerede 38 

medlemmer. 39 

Associerede medlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Associerede 40 

medlemmer har ingen medlemsrettigheder i Danmarks Lærerforening. 41 

 42 

§ 5 Såfremt en tillidsvalgt i Lærerstuderendes Landskreds bliver udmeldt, frafalder 43 

vedkommendes tillidspost og posten bliver vakant med øjeblikkelig virkning. 44 

 45 

§ 6 Efter bestået eksamen overflyttes studerende til den lokale kreds af Danmarks 46 

Lærerforening, når meddelelse om bestået eksamen er tilgået Danmarks 47 

Lærerforenings kontor. 48 

Daglig ledelse placeres i henhold til Danmarks Lærerforenings vedtægter. 49 

 50 

Kapitel 3 – LL-klubber 51 

§ 7  Medlemmerne på ethvert uddannelsessted udgør en LL-klub. 52 

 53 

§ 8 Vedtægter for klubber i Lærerstuderendes Landskreds kan ændres lokalt. 54 

Såfremt en klub ønsker at ændre i sine vedtægter, skal sådanne 55 

vedtægtsændringer godkendes af Forretningsudvalget. 56 

 57 

§ 9 Alle klubber får 19.000 kr. i grundtilskud årligt. Klubber med over 200 medlemmer 58 

får 2000 kr. ekstra, hver gang de passerer de næste 100 medlemmer. Klubben 59 

råder fuldt over deres tilskud. 60 
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Stk. 2 En klub kan kun modtage tilskud såfremt der er valgt en forperson, og vedtaget et 61 

budget for det kommende budgetår. 62 

Stk. 3 Klubtilskuddet dækker betalinger i forbindelse med og deltagelse i 63 

arrangementer afholdt af Lærerstuderendes Landskreds. 64 

Stk. 4 Klubtilskuddet bruges til drift af klubben, herunder afholdes af mødeaktiviteter og 65 

lokale arrangementer. 66 

Stk. 5 LL-klubbens egenkapital kan maximalt udgøre 1,5 gang klubbens berettigede 67 

tilskud ved regnskabsårets afslutning. Såfremt egenkapitalen overstiger dette, 68 

overføres alt over loftet til den nationale aktivitetspulje og går dermed tilbage til 69 

klubberne/medlemmerne.  70 

Stk. 6 Hvis en klub starter op midt i et budgetår, vil klubben få et opstartsbeløb svarende 71 

til et års tilskud, fratrukket det antal måneder der allerede er gået af året. 72 

Stk. 7 Lærerstuderendes Landskreds’ sekretariat varetager klubbens bogholderi. 73 

 74 

Kapitel 4 – Årsmøde 75 

§ 10 Lærerstuderendes Landskreds’ øverste myndighed er årsmødet. Årsmødet 76 

består af et antal, på uddannelsesstederne valgte, delegerede jf. § 9. stk. 3, 77 

forretningsudvalget og daglig ledelse. 78 

Stk. 2         Lærerstuderendes Landskreds’ Årsmøde afholdes én gang årligt og påbegyndes 79 

den første fredag i november måned. 80 

Stk. 3          Antallet af delegerede fra hvert uddannelsessteds LL-klub fastsættes i forhold til 81 

kontingentbetalende medlemmer af Lærerstuderendes Landskreds på 82 

uddannelsesstedet, optalt 1 måned før årsmødets afholdelse således: 83 

0 – 50 medlemmer giver 3 delegerede 84 

51 – 100 medlemmer giver 4 delegerede 85 

101 – 150 medlemmer giver 5 delegerede 86 

151 – 200 medlemmer giver 6 delegerede 87 

201 – 250 medlemmer giver 7 delegerede 88 

251 – 300 medlemmer giver 8 delegerede 89 

301 – 350 medlemmer giver 9 delegerede 90 
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351 – 400 medlemmer giver 10 delegerede 91 

401 – 450 medlemmer giver 11 delegerede 92 

451 – 500 medlemmer giver 12 delegerede 93 

501 – 550 medlemmer giver 13 delegerede 94 

551 – 600 medlemmer giver 14 delegerede 95 

601 – 650 medlemmer giver 15 delegerede 96 

651 – 700 medlemmer giver 16 delegerede 97 

701 – 750 medlemmer giver 17 delegerede 98 

751 – 800 medlemmer giver 18 delegerede 99 

801 – 850 medlemmer giver 19 delegerede 100 

851 – 900 medlemmer giver 20 delegerede 101 

901 – 950 medlemmer giver 21 delegerede 102 

951 – 1000 medlemmer giver 22 delegerede 103 

1001 – 1050 medlemmer giver 23 delegerede 104 

1051 – 1100 medlemmer giver 24 delegerede 105 

1101 – 1150 medlemmer giver 25 delegerede 106 

1151 – 2000 medlemmer giver 26 delegerede 107 

Stk. 4 Kun medlemmer af Lærerstuderendes Landskreds kan være delegerede eller 108 

suppleanter på Årsmødet. 109 

Stk. 5          Stemmeberettigede på Årsmødet er, ud over de delegerede, medlemmerne af 110 

forretningsudvalget og daglig ledelse. 111 

Stk. 6          Alle bilag, der kan stilles ændringsforslag til på Årsmødet, skal indeholde sidetal 112 

og linjenumre. 113 

Stk. 7          Ethvert medlem af Lærerstuderendes Landskreds har adgang til årsmøderne som 114 

tilhørere med taleret, men uden stemmeret. Tilhørere er ikke valgbare, og kan ikke 115 

fremsætte forslag før eller under årsmødet. 116 

Stk.8 Antallet af suppleanter fra hvert uddannelsessteds LL-klub fastsættes i forhold 117 

til kontingentbetalende medlemmer af Lærerstuderendes Landskreds på 118 

uddannelsesstedet, optalt 1 måned før Årsmødets afholdelse på samme angivne 119 

måde i § 9. stk. 3. 120 

Stk.9           Suppleanter anses som gæst ift. økonomiske procedurer. 121 
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Stk.10         Suppleantens tiltrædelse som delegeret er permanent, og kan kun ske ved at den 122 

delegerede, som suppleanten skal overtage mandat fra, fortæller dette til 123 

sekretariatet. 124 

  125 

§ 11             Det ordinære årsmøde indvarsles skriftligt af daglig ledelse ved fremsendelse af 126 

foreløbig dagsorden med angivelse af tidspunkt og mødested senest 60 dage før 127 

Årsmødets afholdelse. Øvrige bilag og ændringsforslag fremsendes efter 128 

følgende proces:  129 

Stk. 2 Den 1. udsendelse af årsmødematerialet med forløbne indkomne forslag og 130 

ændringsforslag til dagsordenen, principprogrammet, politikprogrammet, 131 

vedtægterne, de organisatoriske forhold, de økonomiske procedurer, 132 

samværspolitikken, årsmødevedtagelser, forslag til indsatsen og 133 

pressemeddelelser udsendes til klubforpersonernes mail 30 dage før Årsmødet. 134 

Stk. 3 Alle ændringsforslag, der skal indgå i årsmødematerialet, herunder 135 

ændringsforslag til dagsordenen, principprogrammet, politikprogrammet, 136 

vedtægterne, de organisatoriske forhold, de økonomiske procedurer, 137 

samværspolitikken, årsmødevedtagelser, forslag til indsatsen, klubbernes 138 

årsberetninger og pressemeddelelser, skal være sekretariatet i hænde senest kl. 139 

12:00 8 dage før Årsmødet.  140 

Stk. 4 Såfremt en skriftlig motivation til en tillidspost ønskes inkluderet i 141 

årsmødematerialet, skal dette være sekretariatet i hænde kl. 12:00 8 dage før 142 

årsmødet. 143 

Stk. 5 Tilmelding til Årsmødet som delegeret skal ske senest 8 dage før mødets 144 

afholdelse. 145 

Stk. 6 Endelig dagsorden, beretninger, indkomne forslag, indkomne skriftlige 146 

motivationer, regnskab og budget skal senest udsendes til de 147 

årsmødedelegerede 7 dage inden årsmødet. 148 

Stk. 7 På årsmødet afholdes der workshops, som er videre beskrevet i årsmødets 149 

forretningsorden. I forretningsordenen er fristen for ændringsforslag eller 150 

ændringsforslag til ændringsforslag desuden beskrevet. 151 

 152 
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§ 12             Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 153 

1. Valg af dirigent(er) 154 

2. Forretningsorden 155 

3. Forpersonens beretning 156 

4. Klubbernes årsberetning 157 

5. Regnskab 158 

6. Workshop 159 

7. Indkomne forslag 160 

8. Indsatsen 161 

9. Økonomisk status 162 

10. Budget 163 

11. Valg af forperson 164 

12. Valg af næstforperson 165 

13. Valg af fem forretningsudvalgsmedlemmer 166 

14. Valg af delegerede og suppleanter til Danmarks Lærerforenings kongres for 1 167 

år jf. Danmarks Lærerforenings vedtægter § 15, stk. 2 168 

15. Valg af en kritisk revisor samt en revisorsuppleant for 2 år 169 

  170 

Stk. 2 Lærerstuderendes Landskreds’ forperson åbner mødet og varetager valg af 171 

dirigenter. 172 

Stk. 3          Til den daglig ledelse kan vælges enhver studerende, som er medlem af 173 

Lærerstuderendes Landskreds, og som er stemmeberettiget på årsmødet. 174 

Stk. 4 Alle personvalg foretages ved skriftlig afstemning. Er der ikke opstillet flere 175 

kandidater end de, der skal vælges, er disse valgt uden afstemning, medmindre 176 

en tilstedeværende stemmeberettiget kræver en skriftlig tillidsafstemning. Den 177 

nærmere procedure for personvalg fremgår af forretningsordenen, som vedtages 178 

på årsmødet. 179 

Stk. 5  Det nyvalgte forretningsudvalg tiltræder 1. december, mens den nyvalgte daglige 180 

ledelse tiltræder 15. januar. Både tiltrædende og afgående daglig ledelse frikøbes 181 

i perioden 1. januar til 1. februar. Den tiltrædende daglige ledelse indtræder i 182 

forretningsudvalget med stemmeret fra 1. december. 183 
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Stk. 6          Forperson og næstforperson kan ikke være samme person, og kan ikke bestride 184 

andre poster i organisationen. Posten som delegeret til Danmarks 185 

Lærerforenings kongres er undtaget herfra. 186 

 187 

§ 13           Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, altså med flere stemmer for end 188 

imod, bortset fra vedtægtsændringer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 189 

Stk. 2          Der føres et skriftligt beslutningsreferat over årsmødet, der skal udsendes senest 190 

7 dage efter Årsmødets afslutning. Referatet udsendes til alle tilmeldte. Senest 14 191 

dage efter årsmødet skal referatet være offentligt tilgængeligt for alle 192 

medlemmer. 193 

Stk. 3 Modsat resten af organisationens politiske papirer skal ændringer i 194 

principprogrammet vedtages på to årsmøder, som er efterfølgende hinanden. 195 

Stk. 4 Principprogrammet revideres hvert femte år startende i 2022. I disse år er 196 

principprogrammet undtaget §12 stk. 3. 197 

 198 

§ 14 Ekstraordinært årsmøde afholdes efter bestemmelse af flertal i 199 

forretningsudvalget eller såfremt mindst 1/3 af årsmødets delegerede skriftligt og 200 

med anført begrundelse begærer det. 201 

Stk. 2  Begæring herom stiles til Lærerstuderendes Landskreds’ forretningsudvalg og 202 

indsendes til Lærerstuderendes Landskreds’ sekretariat. Et sådant ekstraordi-203 

nært årsmøde afholdes inden seks uger, ferier fraregnet, efter begæring er mod-204 

taget. Forretningsudvalget fremsender indkaldelse og dagsorden mindst to uger 205 

før mødets afholdelse. 206 

 207 

Kapitel 5 – Hovedbestyrelsen 208 

§ 15 Hovedbestyrelsen er den øverste myndighed mellem årsmøder. 209 

Stk. 2 Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalget og en repræsentant fra hver 210 

klub. 211 

Stk. 3 Hovedbestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. 212 

Stk. 4 Der afholdes Hovedbestyrelsesmøde en gang i kvartalet. 213 
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Stk. 5 Revision af budget, indsatsen eller Organisatoriske bestemmelser skal ske i 214 

Hovedbestyrelsen ved almindeligt flertal. 215 

Stk. 6  Det er muligt for ethvert medlem af Lærerstuderendes Landskreds at deltage på 216 

Hovedbestyrelsens møder som tilhører uden stemmeret. Der er mulighed for at få 217 

taleret, hvis Hovedbestyrelsen kan godkende dette. 218 

Stk. 7 Klubberne afholder udgifterne for tilhøreres deltagelse. 219 

 220 

Kapitel 6 – Forretningsudvalget 221 

§ 16 Forretningsudvalget består af fem medlemmer samt den daglige ledelse og er 222 

ansvarlig over for årsmødet. 223 

Stk. 2 De fem medlemmer vælges af årsmødet således, at der vælges mindst 1 medlem 224 

fra en klub med over 400 medlemmer og 1 medlem fra en klub under 400 225 

medlemmer. 226 

Stk. 3 Ved vakance eller såfremt et forretningsudvalgsmedlem fratræder posten i utide, 227 

er det hovedbestyrelsens ansvar at foretage indsupplering. 228 

Stk. 4 Forretningsudvalgsmedlemmer kan almindeligvis ikke bestride andre poster i 229 

organisationen. Posten som delegeret til Danmarks Lærerforenings kongres er 230 

undtaget herfra. 231 

Stk. 5 Ordinære forretningsudvalgsmøder indkaldes skriftligt af den daglige ledelse ved 232 

fremsendelse af en foreløbig dagsorden med angivelse af tidspunkt og mødested 233 

senest to uger før mødet afholdelse. 234 

Stk. 6 Forretningsudvalget skal på første møde efter årsmødet vedtage en procedure 235 

for udsendelse af mødemateriale samt for indkaldelse af ekstraordinære møder. 236 

Stk. 7 Alle forretningsudvalgsmøder er åbne for ethvert medlem af Lærerstuderendes 237 

Landskreds. Forretningsudvalget kan beslutte at lukke punkter på dagsordenen, 238 

der vedrører personsager eller på anden vis er fortrolige. 239 

Stk. 8 Mistillid til et medlem af forretningsudvalget kan kun ske på et årsmøde. Såfremt 240 

et flertal i hovedbestyrelsen begærer det indkaldes der til et ekstraordinært 241 

årsmøde med tillidsafstemning som dagsordens punkt. Den nærmere procedure 242 

for tillidsvalget følger § 12. stk. 4. 243 
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 244 

§ 17 Forretningsudvalget har ansvaret for, at Lærerstuderendes Landskreds ledes og 245 

drives i overensstemmelse med organisationens vedtægter, vedtagne politik og 246 

budget. 247 

 248 

Kapitel 7 – Den daglige ledelse 249 

§ 18  Forpersonen og næstforpersonen honoreres og forventes derfor at være til 250 

rådighed for organisationen i henhold til ’Organisationsregulativ om honorar til 251 

politisk tillidsvalgte i Lærerstuderendes Landskreds’. 252 

Stk. 2 Forpersonen og næstforpersonen kan genvælges én gang til den post, de 253 

bestrider. Dog kan man maksimalt sidde i daglig ledelse i tre perioder. 254 

Stk. 3 Forpersonen og næstforpersonen kan ikke bestride andre poster i 255 

organisationen. Posten som delegeret til Danmarks Lærerforenings kongres er 256 

undtaget herfra. 257 

Stk. 4  Forpersonen kan vælge i stedet for forperson at kalde sig forkvinde eller formand. 258 

Næstforpersonen kan ligeledes vælge at kalde sig næstforkvinde eller 259 

næstformand. 260 

Stk. 5 Proceduren for mistillid til forperson eller næstforperson følger §16 stk. 8. 261 

 262 

Kapitel 8 – Delegerede til Danmarks Lærerforenings kongres 263 

§ 19  Valg af kongresdelegerede og suppleanter foregår efter de regler, der er fastsat 264 

af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse. 265 

 266 

Kapitel 9 – Administration 267 

§ 20  Behovet for ansættelse/afskedigelse af sekretariatspersonale vurderes i 268 

fællesskab af DLF og LL’s daglige ledelse, ud fra de politiske og organisatoriske 269 

behov som forretningsudvalget og hovedbestyrelsen definerer. 270 

Stk. 2  Den daglige ledelse i Lærerstuderendes Landskreds skal være en del af eventuel271 

 ansættelse og afskedigelse af medarbejdere. 272 



 

Side 11 af 11 
 

Stk. 3  Lærerstuderendes Landskreds’ arkiv lagres i DLF’s system. 273 

 274 

Kapitel 10 – Økonomi 275 

§ 21  Regnskabsåret er 1. januar til 31. december. 276 

Stk. 2 Hovedbestyrelsen er ansvarlig for Lærerstuderendes Landskreds’ økonomi. 277 

Stk. 3  Den daglige ledelse tegner Lærerstuderendes Landskreds økonomisk. 278 

Stk. 4 Den daglige ledelse er ansvarlig for Lærerstuderendes Landskreds’ 279 

regnskabsføring. 280 

Stk. 5  Optagelse af lån og køb af fast ejendom kan kun ske efter godkendelse af 281 

hovedbestyrelsen. 282 

 283 

Kapitel 11 – Vedtægtsændringer 284 

§ 22  Nærværende vedtægter kan kun ændres på et ordinært eller ekstraordinært 285 

årsmøde. 286 

Stk. 2  For at en vedtægtsændring kan vedtages, kræves det, at mindst 2/3 af de til-287 

stedeværende stemmeberettigede stemmer for den. 288 

 289 

§ 23 Vedtægtsændringer træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks 290 

Lærerforenings hovedstyrelse. 291 

 292 

§ 24  Opløsning af Lærerstuderendes Landskreds, ændring af vedtægternes § 2 eller 293 

ændring af vedtægternes § 21 stk. 1 kan kun vedtages af to på hinanden følgende 294 

ordinære årsmøder, på hvilke mindst 2/3 af de tilstedeværende 295 

stemmeberettigede stemmer derfor. 296 

Stk. 2  I tilfælde af Lærerstuderendes Landskreds’ opløsning anvendes dens midler efter 297 

årsmødets nærmere bestemmelse. 298 

 299 

Således vedtaget på LL’s årsmøde den 5.-7. november ’21 300 


