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TIL LÆSERNE
Til vores interesserede medlemmer 
har forbundet samlet alle de forslag fra 
 afdelinger og hovedbestyrelse, der  
kommer til behandling på kongressen.
Forslagene er samlet i 2 hæfter, der kan 
rekvireres på Metals afdelingskontorer.
En gennemgang af dette materiale vil 
give hvert medlem en god mulighed
for at vurdere de problemer, kongressen 
skal tage stilling til og de forslag, der 
danner udgangspunkt for kongres-
sens beslutninger vedrørende forbundets 
fremtidige virksomhed.

SVANEMÆRKET

Tryksag
5041 0004
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KONGRESSENS DAGSORDEN

Kongressens åbning

 1. Fastsættelse af forretningsorden
 2. Valg af kongressens tillidsrepræsentanter (dirigenter)
 3. Valg af kongressekretærer
 4.  Valg af fornødne udvalg 

A) Lovudvalg 
B) Resolutionsudvalg 
C) Stemmeudvalg

 5.  Beretning om virksomheden, herunder behandling af forslag fra afdelinger 
 vedrørende udtalelser m.v.

 6.  Regnskaberne
 7.  Revision af forbundets love
 8.  Valg af fastlønnede tillidsrepræsentanter
 9.   Valg af: 

Forretningsudvalg 
Revisorer

 10.  Fastsættelse af næste kongres
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KONGRESSENS 
 FORRETNINGSORDEN
 1.  Kongressen vælger fire dirigenter og fire sekretærer. Hvert møde ledes af en dirigent  

med bistand af en kongressekretær. Dirigenterne aftaler indbyrdes ledelsen af møderne. 
Ønsker den fungerende dirigent at udtale sig under en sagsbehandling, overdrager han 
midler tidigt ledelsen af mødet til en af de andre dirigenter.

 2.  Delegerede, der ønsker ordet, må begære dette skriftligt over for dirigenterne via 
 kongressekretærerne med angivelse af navn og afdeling (evt. hovedbestyrelsen).

 3.  Ingen kan få ordet mere end to gange til samme punkt eller sag, og taletiden begrænses til 
én gang á 10 minutter og én gang á 5 minutter. Fra denne bestemmelse er alene undtaget 
ordføreren for hovedforslag og ordføreren for hovedbestyrelsen.

 4.  Hovedforslag og ændringsforslag, der fremsættes under debatten, skal indleveres skrift-
ligt til dirigenterne underskrevet af forslagsstilleren og med navnet på den afdeling, 
 vedkommende repræsenterer. Ændringsforslag vedrørende hovedbestyrelsens forslag 
til resolution skal være indgivet til dirigenterne på 2. dagen (søndag) inden debattens 
 afslutning, dog senest kl. 13.00.

 5.  Den fungerende dirigent søger så vidt som muligt for at tilendebringe behandlingen af en  
foreliggende sag inden for det møde, hvori sagens behandling er påbegyndt. Dirigenten  
kan derfor stille forslag om debattens afslutning og om yderligere begrænsning af 
 taletiden i den foreliggende sag. Sådanne forslag, som straks sættes under afstemning, 
kan også stilles af delegerede, som ikke har deltaget i debatten.

 6.  Hovedforslag og ændringsforslag kan ikke indgives efter at afslutning af debatten er 
 vedtaget, med mindre kongressen vedtager at åbne debatten på ny.

 7.  Ved afstemning om hovedforslag og hertil fremsatte ændringsforslag stemmes der først 
om ændringsforslagene.

 8.  Ved alle afstemninger gælder stemmeflerhed. Hvis dirigenterne er i tvivl om afstemnings-
resultatet, forestår de af kongressen valgte stemmeudvalgsmedlemmer optælling ved de 
borde, de har fået tildelt. Mindst 25 delegerede eller dirigenter kan stille forslag om skriftlig 
afstemning eller afstemning ved navneopråb.
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 9.  Indstilling til forretningsudvalg foretages i regionerne jf. lovenes § 11. Regionernes 
 indstilling til valg af forretningsudvalg kan efterfølgende ikke gøres til genstand for debat 
eller anbefalinger på kongressen.

 10.   Der føres elektronisk protokol over kongressens forhandlinger. Protokollen skal gengive 
diskussionsemnerne og de vedtagne beslutninger.

 11.  Kongressens møder fastsættes således: Kl. 09.00-12.00 og kl. 13.00-18.00. Møderne 
 begynder til de fastsatte tidspunkter uanset de mødtes antal.

ÆNDRINGSFORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE    
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 ÆNDRINGSFORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL 

LOVENE
 

ÆNDRINGSFORSLAG TIL § 1
LB 01
Metal afdeling 16
Stk. 5 Forbundet skal sørge for en tidssvarende og bred uddannelse af Metals tillidsvalgte, samt 
støtte op om de tillidsvalgte for den periode, de er valgt, både socialt og fagligt.

   
ÆNDRINGSFORSLAG TIL § 13 
LB 02
Metal Østjylland
Stk. 1 Den i henhold til § 12 valgte forbundsformands valgperiode udløber, når den til enhver 
tid gældende pensionsalder nås. Forbundsformanden vil – såfremt vedkommende selv måtte 
ønske det – kunne fortsætte til pensionsalderen – dog under forudsætning af hovedbestyrel-
sens godkendelse.
Afgår forbundsformanden i kongresperioden indkaldes til ekstraordinær kongres med kun et 
punkt på dagsordenen ”Valg af forbundsformand”. Vælger forbundsformanden selv at fratræ-
de stillingen ved den sidste ordinære kongres inden pensionsalderen, tilbydes der stilling i 
organisationen indtil pensionsalderen nås. Nyvalg og genvalg som forbundsformand kan ikke 
finde sted som folkepensionist.

LB 03
Metal Østjylland
Stk. 2 Den øvrige – i henhold til § 12 – valgte forbundsledelse vælges for perioden indtil den 
næstfølgende ordinære kongres. Såfremt der ikke senest 1 måned før kongressens afholdelse  
er indkommet forslag om nye kandidater til forbundsledelsen (herunder også forbunds-
formanden), betragtes de hidtidige som genvalgt. Forslag til nyvalg kan fremsættes af de til 
kongressen valgte delegerede i henhold til stk. 1. Den valgte forbundsledelse fratræder senest 
når den til enhver tid gældende pensionsalder nås.

LB 04
Metal Østjylland
Stk. 5 Udgår.
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LB 05
Metal Østjylland
Stk. 6 Udgår.

LB 06
Metal Østjylland
Stk. 7 Udgår.

LB 07
Metal Østjylland
Stk. 8 Udgår.

ÆNDRINGSFORSLAG TIL § 24
LB 08
Metal Aalborg
Stk. 3 Afdelingsbestyrelsen nedsætter et Fagretligt udvalg, som tilstræbes at være på 7 med-
lemmer, hvor mindst et medlem skal være ansat i afdelingen, som under ansvar … Formanden 
for udvalget skal være ansat i afdelingen og er automatisk medlem af det tilsvarende for-
bundsudvalg. Hovedbestyrelsen udarbejder minimumsdagsorden. Der …

LB 09
Metal Aalborg
Stk. 4 Afdelingsbestyrelsen nedsætter et Uddannelsesudvalg, som tilstræbes at være på  
7 medlemmer, hvor mindst et medlem skal være ansat i afdelingen, som under ansvar … 
 Formanden for udvalget skal være ansat i afdelingen og er automatisk medlem af det  
tilsvarende forbundsudvalg. Hovedbestyrelsen udarbejder minimumsdagsorden. Der …

LB 10
Metal Aalborg
Stk. 5 Afdelingsbestyrelsen nedsætter et Miljø- og Arbejdsskadeudvalg, som tilstræbes at være 
på 7 medlemmer, hvor mindst et medlem skal være ansat i afdelingen, som under ansvar 
… Formanden for udvalget skal være ansat i afdelingen og er automatisk medlem af det 
 tilsvarende forbundsudvalg. Hovedbestyrelsen udarbejder minimumsdagsorden. Der …
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LB 11
Metal Aalborg
Stk. 6 Afdelingsbestyrelsen nedsætter et Organiserings- og Agitationsudvalg, som tilstræbes 
at være på 7 medlemmer, hvor mindst et medlem skal være ansat i afdelingen, som under 
ansvar … Formanden for udvalget skal være ansat i afdelingen og er automatisk medlem af det 
tilsvarende forbundsudvalg. Hovedbestyrelsen udarbejder minimumsdagsorden. Der …

ÆNDRINGSFORSLAG TIL § 26
LB 12
Metal Himmerland, Metal Thy-Mors, Metal Vendsyssel, Metal Aalborg
Stk. 2 Ændres til: Ved nyvalg af fastlønnede formand, næstformænd eller kasserer skal forslag 
til kandidater være afdelingen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

LB 13
Metal Himmerland, Metal Thy-Mors, Metal Vendsyssel, Metal Aalborg
Stk. 3 Valg af formand, næstformand og kasserer er kun gyldigt, såfremt vedkommende har 
opnået over halvdelen af de afgivne stemmer. Opnår ingen af de foreslåede …

LB 14
Metal Himmerland, Metal Thy-Mors, Metal Vendsyssel, Metal Aalborg
Stk. 4 I tilfælde af stemmelighed ved nyvalg af formand, næstformand eller kasserer udskydes 
afgørelsen …

ÆNDRINGSFORSLAG TIL § 27
LB 15
Metal Himmerland, Metal Thy-Mors, Metal Vendsyssel, Metal Aalborg
Stk. 1 Fastlønnede formænd, næstformænd og kasserer har 6 måneders opsigelse.

LB 16
Metal Himmerland, Metal Thy-Mors, Metal Vendsyssel, Metal Aalborg
Stk. 2 Såfremt der ikke senest 7 dage før generalforsamlingen er indgået skriftligt forslag om 
nyvalg af formand, næstformand eller kasserer …
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LB 17
Metal Himmerland, Metal Thy-Mors, Metal Vendsyssel, Metal Aalborg
Stk. 3 Såfremt en fastlønnet formand, næstformand eller kasserer på den ordinære general-
forsamling ikke opnår de nødvendige stemmer for valg, betragtes … Der skal i sådanne 
tilfælde inden for 3 måneder afholdes ekstraordinær generalforsamling med eneste punkt på 
 dagsordenen: Valg af formand, næstformand eller kasserer.

LB 18
Metal Himmerland, Metal Thy-Mors, Metal Vendsyssel, Metal Aalborg
Stk. 7 For fastlønnede formænd, næstformænd og kasserere og øvrige fastansatte faglige   
medarbejdere i afdelingerne (næstformænd eller faglige assistenter/sekretærer) gælder 
 Funktionærlovens bestemmelser.

ÆNDRINGSFORSLAG TIL § 48
LB 19
Metal Kolding-Vejen-Vojens
Stk. 1 Ændres til: Når et medlem skifter arbejdsplads, er medlemmet forpligtet til indenfor  
8 dage at meddele dette til Dansk Metal med henblik på arbejdspladsregistrering. Såfremt den 
nye arbejdsplads hører under en anden afdelings geografiske område, overflyttes medlemmet 
automatisk til den nye afdeling. Overflytningen sker pr. den efterfølgende første og meddeles 
skriftligt til medlemmet. Ved ledighed skal medlemmet stå tilmeldt bopælsafdelingen.

LB 20
Metal Vejle-Grindsted
Stk. 1 Ændres til: Når et medlem skifter arbejdsplads, er medlemmet forpligtet til indenfor  
8 dage at meddele dette til Dansk Metal med henblik på arbejdspladsregistrering. Såfremt den 
nye arbejdsplads hører under en anden afdelings geografiske område, overflyttes medlemmet 
automatisk til den nye afdeling. Overflytningen sker pr. den efterfølgende første og meddeles 
skriftligt til medlemmet. Vikarer er som udgangspunkt omfattet af bopælskriteriet. Ved ledig-
hed skal medlemmet stå tilmeldt bopælsafdelingen.

LB 21
Metal Kolding-Vejen-Vojens, Metal Vejle-Grindsted
Stk. 2 Tilføjes efter sidste punktum: Montører der er ansat med udkørsel fra medlemmets 
privatadresse og uden fast mødested, kan vælge medlemskab af den afdeling, der dækker 
medlemmets bopælsadresse.
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ÆNDRINGSFORSLAG TIL § 51
LB 22
Metal Odense
Nyt stk. 3. Kontingentet for efterlønsmodtagere skal nedsættes yderligere.

ÆNDRINGSFORSLAG TIL § 54
LB 23
Metal Vejle-Grindsted
Stk. 1 Konsekvensrettes, hvis § 48, stk. 1, bliver ændret.

ÆNDRINGSFORSLAG TIL § 60
LB 24
Metal Himmerland, Metal Thy-Mors, Metal Vendsyssel, Metal Aalborg
Stk. 3 Ingen kan erholde strejke- eller lockoutunderstøttelse, før de har været medlem i  
3 måneder af fagforeningen.

ÆNDRINGSFORSLAG TIL § 62
LB 25
Metal Hovedstaden
Stk. 1 Beløbene i henhold til gældende skala forhøjes betragteligt og mindstebeløbet for 
 medlemmer over 67 år bør ikke være mindre end 10.000 kr.

LB 26
Metal Himmerland, Metal Thy-Mors, Metal Vendsyssel, Metal Aalborg
Begravelseshjælp foreslås hævet fra kr. 1.700 til kr. 2.000.

ÆNDRINGSFORSLAG TIL DIÆTER OG DAGLØNSTAB
LB 27
Hovedbestyrelsen
Daglønstaber udgør den til enhver tid gældende lønstatistik for Dansk Metal for oktober 
kvartal året forud. Dertil lægges feriepenge, pension og fritvalgskonto. Ift. fritvalgskontoen 
reguleres denne forud fra 1. marts med den stigning, som kommer 1. marts på Industriens 
Overenskomst.
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ÆNDRINGSFORSLAG TIL TILSKUD TIL AFDELINGERNES OPLYSNINGSARBEJDE
LB 28
Metal Horsens, Metal Nordvestjylland, Metal Sydfyn, Metal Tele Vest
Foreslår, at tilskuddet stiger 100 kr. pr. forbundsmedlem pr. 1. januar 2021.

ÆNDRINGSFORSLAG TIL ORGANISATORISKE RETNINGSLINJER  
FOR UNGDOMSARBEJDET I DANSK METAL
LB 29
Metal Herning, Metal Odense, Metal Aalborg
8. Slettes og erstattes af: Hver afdeling kan ved dets ungdomsudvalg sende 2 delegerede til 
årsmødet foruden ungdomsformanden. Ved afbud fra ungdomsformanden kan det lokale 
ungdomsudvalg vælge en suppleant.

LB 30
Hovedbestyrelsen
12. Årsmødet vælger blandt de delegerede unge 10 repræsentanter og 5 suppleanter til 
 Forbundets Ungdoms Udvalg (FUU). Valget finder sted efter indstilling fra de delegerede fra  
de kendte regioner, der skal bringes 3 kandidater i forslag. På årsmødet skal der stemmes på 
det antal kandidater, der skal vælges fra de enkelte regioner. De kandidater, der ikke opnår 
valg, betragtes som suppleanter fra deres region. Valgperioden er ét år. Man er valgbar i et år 
efter udlæredato. Udvalgsmedlemmer kan sidde deres valgperiode ud.

LB 31
Metal Odense, Metal Aalborg
13. Slettes og erstattes af: Årsmødets delegerede vælger blandt FUU’s 10 medlemmer en 
 formand, som er ungdommens repræsentant i Forbundets Hovedbestyrelse. Udtræder 
 formanden af FUU, konstituerer FUU en ny formand, indtil næste ungdomsårsmøde.
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