Oplæg til fremtidig
struktur for ABF
ABF er en demokratisk medlemsorganisation. Det vil vi gerne styrke endnu mere.
Vi har et stort ønske om, at I som medlemmer vil gøre jeres indflydelse gældende
og tage aktivt del i debatterne, beslutningerne og ved valgene til tillidsposterne i
ABF’s styrende organer.
Vi har derfor siden landsmødet i 2014 arbejdet med et oplæg til ny struktur.
En struktur, hvor nærdemokratiet styrkes og de årlige kredsgeneralforsamlinger
bliver det centrale omdrejningspunkt.
Forslag til ny struktur vil vi præsentere og debattere med jer på Landsmødet den 27.
oktober 2018 i Odense.
Fra jer vil vi gerne have en vejledende tilkendegivelse, som fortæller os, om I synes,
vi er på rette vej, inden vi sætter det afsluttende arbejde med udarbejdelse af nye
vedtægter i gang.
I denne folder præsenterer vi oplægget til ny struktur, sammenholdt med nuværende organisation. På landsmødet vil landsnæstformand Kirsten Holm give en mere
uddybende gennemgang af oplægget, inden vi går i gang med debatten.

Vi glæder os til at høre jeres holdning til fremtidens ABF.

ABF’s hovedbestyrelse,
august 2018
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LANDSMØDE

ABF’s FREMTIDIGE STRUKTUR
Årlige
kredsgeneralforsamlinger

Deltager i den årlige generalforsamling i deres kreds
(bestemt af geografisk
beliggenhed)

Valg af ABF’s ledelse
Vejledende tilkendegivelser
ift. landsrådets beslutninger
Ideer og forslag til landsdækkende, regionale og
lokale aktiviteter

LANDSRÅD
ABF’s vedtægter
Mål og principprogram
Budget, regnskab og kontingent
Strategiplan
Valg af revision
Valg af formandskab

57

Årligt landsrådsmøde

MEDLEMMER

FORMANDSKAB
Daglig ledelse af ABF i samarbejde med
sekretariatet
Retningslinjer for sekretariatets arbejde
Ansættelse/afskedigelse af
sekretariatets direktion
Interessevaretagelse i samarbejde
med sekretariatet

3

HOVEDBESTYRELSE
Ledelse af ABF på landsplan
Forberedelse og indkaldelse til
landsrådsmøde
Handlingsplaner på baggrund
af mål fastlagt af landsrådet

21

SEKRETARIAT

KREDSBESTYRELSER

Bistand til den valgte ledelse
Interessevaretagelse
ABF’s medlemsservice og -rådgivning
Administration og kommunikation

I S A M A R B E J D E M E D S E K R E TA R I AT E T
Repræsentation af ABF lokalt
Lokale arrangementer
Kontaktformidling og dialogmøder
Forberedelse og indkaldelse til årlig
kredsgeneralforsamling

LANDSRÅDETS
SAMMENSÆTNING

{

5-9

PR KREDS

}

FORMANDSKAB
KREDSFORMAND
HB
STEMMEBERETTIGET MEDLEM
TALEBERETTIGET DELTAGER

ABF’S NUVÆRENDE ORGANISATION

Medlemsforeninger

Landsmødet
• ABF’s øverste myndighed
• Landsmøde fastlægger de overordnede linjer
og principper for ABF’s formål og virke
• Afholdes hvert fjerde år
• Alle medlemsforeninger har adgang og
stemmeret
• Formandskabet vælges på landsmødet.

Kredsgeneralforsamlinger
• Øverste myndighed for hver af
ABF’s 11 kredse
• Afholdes hvert år i september
eller oktober
• Alle medlemsforeninger har
adgang og stemmeret.

Hovedbestyrelsen (HB)
• Består af 21 andelshavere - 18 andelshavere, som vælges på kredsgeneralforsamlingerne og formandskabet på tre personer,
som automatisk er medlem
• Varetager den overordnede ledelse af ABF
• Afholder fire møder om året.

11 kredsbestyrelser
• Består af 5-7 andelshavere, som
vælges på den årlige kredsgeneralforsamling
• Varetager ABF’s virke på lokalt
plan i ABF’s 11 kredse.

Forretningsudvalget (FU)
• Består af ABF’s formandskab (landsformand
og to næstformænd) og fire hovedbestyrelsesmedlemmer, som hovedbestyrelsen
udpeger
• Varetager den løbende ledelse af ABF på
landsplan
• Mødes ca. seks gange om året.

Sekretariatet
• Varetager ABF’s daglige funktioner
• Varetager sekretariatsfunktioner for HB, FU, kredsbestyrelser,
landsmøde og eventuelle ad-hoc-udvalg
• Forretningsudvalget udstikker retningslinjer for sekretariatets
arbejde.
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