Vedtægter for ATO Lokalforening Sjælland
§1.
Stk 1.
Lokalforeningen omfatter medlemmer af Ansatte Tandlægers Organisation (ATO) med arbejdssted
inden for det gamle Københavns Amt samt Roskilde og Greve kommuner, jf. ATO vedtæger om
regional struktur.
Stk 2.
Lokalforeningens vedtægter er underlagt ATOs vedtæger.
Stk 3.
Lokalforeningens formål er at virke for ATOs overordnede målsætning for regionsplan bl.a. ved at
virke for den regionale foreningsaktivitet, herunder de lokale forhandlinger af medlemmernes lønog ansættelsesvilkår og det lokale arbejde for udviklingen af den kommunale tandpleje samt for
medlemmernes kommunikation med hovedbestyrelsen og foreningens øvrige organer.

§2.
Stk 1.
Ordinær generalforsamling afholdes i lige år, normalt i september måned.
Stk 2.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter lokalbestyrelsens beslutning eller, hvis mindst en
femtedel lokalforeningens medlemmer over for lokalbestyrelsen skriftligt fremsætter krav herom
med angivelse af begrundelse og dagsordenpunkter.
Stk 3.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst to ugers varsel
alle medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling kan dog indkaldes med en uges varsel.
Stk 4.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være lokalbestyrelsen i
hænde senest d. 15. august i det år, generalforsamlingen afholdes.

§3.
Stk 1.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent, valgmedhjælpere og to referenter.
2. Lokalbestyrelsens beretning.
3. Behandling af forslag fra lokalbestyrelsen samt indkomne forslag fra medlemmerne.
4. Valg af medlemmer og suppleanter til lokalbestyrelsen.
5. Eventuelt.
Stk 2.
Der optages referat af det på generalforsamlingen passerede. Referatet godkendes ved dirigentens
og formandens underskrifter og fremsendes til ATO.
Stk 3.
Alle forslag afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk 4.
Indtræder stemmelighed ved valg, foretages ny afstemning blandt de kandidater, der har fået lige
mange stemmer. Er stemmerne fortsat lige, foretages valget ved lodtrækning.

Stk 5.
Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted.
Stk 6.
Skriftlig afstemning finder sted ved anmodning.
Stk 7.
Ordinær såvel som ekstraordinær generalforsamling afvikles i overensstemmelse med ATOs
vedtægter.

§4.
Stk 1.
Bestyrelsen består af syv medlemmer valgt for to år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges af og blandt lokalforeningens medlemmer og skal være
sammensat af:
 En lokal forhandler
 En tillidsrepræsentant eller talsmand
 En tandplejechef
 Samt yderligere fire medlemmer
Valg til lokalbestyrelse sker i øvrigt i henhold ATOs vedtægter, §6, stk 5.
Stk 2.
Der vælges tre suppleanter for to år. Genvalg kan finde sted. Suppleanter deltager på lige fod med
lokalbestyrelsens arbejde, men har ikke stemmeret.
Stk 3.
Lokalbestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
Stk 4.
Afgår et bestyrelsesmedlem, indtræder 1. suppleanten.
Stk 5.
Lokalforeningen udpeger repræsentanter til Forhandlingsrådet og Fagligt-Politisk Råd, jf. ATOs
vedtæger.

§5.
Stk 1.
Forslag til ændringer af disse vedtægter eller opløsning af lokalforeningen skal bekendtgøres for
medlemmerne senest to uger før den generalforsamling, hvor de ønskes behandlet, jf. §2, stk 3.
Stk 2.
Til vedtagelse af sådanne forslag kræves to tredjedele af de på generalforsamlingen afgivne
stemmer.

