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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 virk
somhed .
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DAGSORDEN

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

A) Lovudvalg 
B) Resolutionsudvalg 
C) Stemmeudvalg

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

 7.  Regnskaberne
 8.  Revision af forbundets love
 9.  Valg af fastlønnede tillidsrepræsentanter:
  A) 1 forbundsformand 
  B) 2 næstformænd 
  C) 1 hovedkasserer
  D) 3 forbundssekretærer 
 10.   Valg af: 

Forretningsudvalg 
Revisorer

11.  Fastsættelse af næste kongres

KONGRESSENS  
DAGSORDEN
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 1.  Kongressen vælger 4 dirigenter og 4 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 midlertidigt 
ledelsen af mødet til en af de andre dirigenter .

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

 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 indle
veres skriftligt 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 muligt for at tilendebringe behand
lingen 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 .

KONGRESSENS  
FORRETNINGSORDEN
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 8.  Ved alle afstemninger gælder stemmeflerhed . Hvis dirigenterne er i tvivl om 
afstemningsresultatet, forestår de af kongressen valgte stemmeudvalgsmed
lemmer optælling ved de borde, de har fået tildelt . Mindst 25 delegerede 
eller dirigenterne kan stille forslag om skriftlig afstemning eller afstemning 
ved navneopråb .

 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 . 
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LB 01
Østjylland
Nyt stk . 2 . I bestræbelserne på at sikre og udbygge Dansk Metals organisations
område, skal forbundet prioritere det brancherettede arbejde .

LB 02
Sønderborg
Stk . 2 . Tilføjes: Disse rettigheder skal også gælde for elever på praktikcentre (SKP) .

LB 03
Horsens
Nyt stk . Som en konsekvens af en 4 årig kongresperiode indføres midtvejsmøde 
i kongresperioden . Midtvejsmødet er et operationelt møde . På midtvejsmødet 
drøftes og besluttes aktuelle faglige og politiske spørgsmål . Møderne afholdes i 
en weekend . Det er de kongresdelegerede der deltager i midtvejsmøderne .

LB 04
Østjylland
Stk . 1 Hovedbestyrelsen består af forbundets formand, næstformand/ næstfor
mænd, hovedkasserer, de kongresvalgte forbundssekretærer samt formændene 
for lokalafdelingerne .
Kongressen vælger kun en næstformand, men hovedbestyrelsen bemyndiges til 
at konstituere yderligere en næstformand, hvis der skulle vise sig et behov herfor .
Resten slettes .

LB 05
Nordvestjylland
Nyt stk . 2 . Forbundets hovedbestyrelse udarbejder forretningsorden og retnings
linjer for Forbundets ungdomsarbejde .

ÆNDRINGSFORSLAG  
TIL LOVENE

ÆNDRINGSFORSLAG TIL § 1

ÆNDRINGSFORSLAG TIL § 4

ÆNDRINGSFORSLAG TIL § 10
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LB 06
Horsens
Samarbejdet i de nuværende regioner formaliseres i forbundslovene .
Forretningsudvalgsmedlemmerne vælges i de respektive regioner .

LB 07
Østjylland
Efter anden sidste punktum tilføjes:
Det valgte forretningsudvalgsmedlem afholder minimum 2 årlige møder, med 
formændene for det respektive valggrundlag .

LB 08
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 næste ordinære 
 kongres – dog under forudsætning af hovedbestyrelsens godkendelse .
Afgår forbundsformanden i kongresperioden indkaldes til ekstraordinær kongres 
med kun et punkt på dagsordenen ”Valg af forbundsformand” . Vælger forbunds
formanden selv at fratræde 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 folke
pensionist .

LB 09
Østjylland
Stk . 2 . Den øvrige – i henhold til § 12 – valgte forbundsledelse vælges for perio
den indtil den næstfølgende ordinære kongres . Såfremt der ikke senest 1 måned 
før kongressens afholdelse er indkommet forslag om nye kandidater til for
bundsledelsen (herunder også forbundsformanden), betragtes de hidtidige som 
genvalgt . Forslag til nyvalg kan fremsættes af de til kongressen valgte delegerede 
i henhold til ovenstående . Den valgte forbundsledelse fratræder senest når den 
til enhver tid gældende pensionsalder nås .

LB 10
Sydøst, Roskilde
Stk . 2 . Den øvrige – i henhold til § 12 – valgte forbundsledelse vælges for perio
den indtil den næstfølgende ordinære kongres . Såfremt der ikke senest 1 måned 
før kongressens afholdelse er indkommet forslag om nye kandidater til for
bundsledelsen (herunder også forbundsformanden), betragtes de hidtidige som 
genvalgt . Forslag til nyvalg kan fremsættes af de til kongressen valgte delegerede 
i henhold til ovenstående . Antallet af valgte kan kun ændres af kongressen .

ÆNDRINGSFORSLAG TIL § 11

ÆNDRINGSFORSLAG TIL § 13
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LB 11
Horsens
Stk . Forbundssekretærer ansættes i stedet for vælges – rekrutteringen skal ske i 
blandt forbundets medlemmer .

LB 12
Sydøst, Roskilde
Stk . 3 . For valgte med en i forvejen kendt aftrædealder der er kortere end 
halv delen af kongresperioden vælger kongressen en suppleant . Såfremt en 
 kongresvalgt uden suppleant afgår fra sin stilling i kongresperioden, konstituerer 
hovedbestyrelsen en anden i hans sted .

LB 13
Nordvest Sjælland
Stk . 7 . Genvalg, og nyvalg for personer hvor afgangsalderen er i kongresperioden 
kan ikke finde sted . Kongressen kan dispensere for dette såfremt at der samtidig 
vælges en afløser .

LB 14
Nordsjælland
Nyt stk . 10 .
Når et medlem har forladt arbejdsmarkedet og er overgået til folkepension, vil 
vedkommende fortsat have adgang til deltagelse i afdelingens generalforsamling, 
med taleret, men ikke stemmeret .
Sådanne medlemmer er ikke valgbare som delegeret til forbundets kongres .

LB 15
Østjylland, Midt-Vestsjælland, Herning og Roskilde
Stk . 7 . Slettes

LB 16
Østjylland, Aalborg, Midt-Vestsjælland, Herning og Roskilde
Stk . 9 . Slettes

LB 17
Østjylland
Stk . 10 . Slettes

LB 18
Aalborg, Midt-Vestsjælland
Nyt kapitel Metal Ungdom

ÆNDRINGSFORSLAG TIL § 24

ÆNDRINGSFORSLAG TIL § 22
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LB 19
Aalborg, Midt-Vestsjælland, Herning og Roskilde 
Ny § . Lokal ungdomsudvalg

LB 20
Østjylland, Aalborg, Midt-Vestsjælland, Herning og Roskilde
Stk . 1 . I hver afdeling oprettes et ungdomsudvalg på mindst 3 medlemmer . Valgba
re til ungdomsudvalget er afdelingens forbundsmedlemmer under uddannelse som 
vælges på en lærlinge generalforsamling forud for afdelingens generalforsamling .

LB 21
Østjylland, Aalborg, Midt-Vestsjælland, Herning og Roskilde 
Stk . 2 . Udvalgsmedlemmer vælges for 1 årig periode og sidder perioden ud efter 
endt uddannelse .

LB 22
Aalborg, Midt-Vestsjælland, Herning og Roskilde
Stk . 3 . Ved generalforsamlingen vælges ungdomsformanden for en 1 årig perio
de . Såfremt den valgte formand bliver udlært sidder formanden valgperioden ud .

LB 23
Østjylland
Nyt stk . 3 . Ved generalforsamlingen vælges ungdomsformanden for en 1 årig 
periode, og sidder perioden ud efter endt uddannelse .

LB 24
Østjylland, Aalborg, Midt-Vestsjælland, Herning og Roskilde
Stk . 4 . Ungdomsformanden har en observatørpost i afdelingsbestyrelsen såfremt 
vedkommende ikke opnår valg til afdelingsbestyrelsen .

LB 25
Østjylland, Aalborg, Midt-Vestsjælland, Herning og Roskilde
Stk . 5 . Ungdomsudvalget tilrettelægger selv sin mødevirksomhed .

LB 26
Aalborg, Østjylland, Midt-Vestsjælland, Herning, Roskilde
Stk . 6 . Udvalget tiltrædes af en svenderepræsentant for afdelingsbestyrelsen .

LB 27
Aalborg, Midt-Vestsjælland, Herning og Roskilde 
Stk . 7 . De lokale afdelinger har mulighed for at mødes i samme kreds som 
 kredsen af afdelinger som ved valg til forretningsudvalget (§11, stk . 3) .

LB 28
Østjylland
Nyt stk . 7 . De lokale afdelings ungdomsudvalgs formænd har mulighed for at 
mødes i samme kreds som kredsen af afdelinger har i henhold til § 11, stk . 3 .
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LB 29
Østjylland, Aalborg, Midt-Vestsjælland, Herning og Roskilde
Ny § . Forbundets ungdomsudvalg

LB 30
Aalborg, Østjylland, Midt-Vestsjælland, Herning og Roskilde
Stk . 1 . Hver afdeling kan sende to ungdomsdelegerede til Forbundets ungdoms
årsmøde foruden ungdomsformanden i lokalafdelingen . Afdelingen kan ligeledes 
sende deres svenderepræsentant til ungdomsårsmødet som observatør .

LB 31
Aalborg, Midt-Vestsjælland, Herning og Roskilde
Stk . 2 . Valgbare til ungdomsudvalget er forbundsmedlemmer under uddannelse . 
Der vælges 10 lærlingerepræsentanter og 5 suppleanter som fordeles af samme 
kreds af afdelinger som ved valg til forretningsudvalget (§ 11, stk . 3) . Valgperio
den er 1 år . Såfremt en lærling bliver udlært har denne mulighed for efter endt 
læretid at sidde i forbundets ungdomsudvalg, i et år såfremt lærlinge bliver valgt 
på årsmødet .

LB 32
Østjylland
Stk . 2 . Valgbare til forbundets ungdomsudvalg er forbundsmedlemmer under  
uddannelse, der vælges 10 lærlingerepræsentanter og 5 suppleanter som forde
les af samme kreds af afdelinger som ved valg til forretningsudvalget i henhold  
til § 11, stk . 3 .
Valgperioden er 1 årig og sidder valgperioden ud efter endt uddannelse .

LB 33
Aalborg, Midt-Vestsjælland, Herning og Roskilde
Stk . 3 . Blandt ungdomsudvalgets lærlingerepræsentanter vælges ungdomsforman
den for en 1 årig periode af årsmødet . Såfremt den valgte formand bliver udlært i 
perioden, sidder formanden perioden ud .

LB 34
Østjylland
Stk . 3 . Blandt ungdomsudvalgets repræsentanter vælges ungdomsformanden for 
en 1 årig periode, den valgte formand sidder perioden ud efter endt uddannelse .

LB 35
Aalborg, Midt-Vestsjælland, Herning og Roskilde
Stk . 4 . Formanden for ungdomsudvalget får en plads i Forbundets hovedbestyrelse .

LB 36
Østjylland
Stk . 4 . Formanden for ungdomsudvalget får plads i forbundets hovedbestyrelse 
med stemmeret .
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LB 37
Aalborg, Midt-Vestsjælland, Herning og Roskilde
Stk . 5 . Samme kreds af afdelinger som ved valg til forretningsudvalget (§11, stk . 
3) kan forinden Forbundets Ungdomsårsmøde udpege den svenderepræsentant, 
som skal tiltræde Forbundets Ungdomsudvalg .

LB 38
Østjylland
Stk . 5 . På ungdomsårsmødet udpeger svenderepræsentanterne en repræsentant 
til ungdomsudvalget .

LB 39
Aalborg, Midt-Vestsjælland og Herning
Stk . 6 . Forbundets ungdomsudvalg tilrettelægger selv sin mødevirksomhed .

LB 40
Østjylland og Roskilde
Stk . 6 . Forbundets ungdomsudvalg tilrettelægger selv sin mødevirksomhed og 
arbejder i overensstemmelse med beslutninger truffet i forbundets hovedbestyrelse .

LB 41
Aalborg, Midt-Vestsjælland og Herning
Stk . 7 . Ungdomskonsulent og svenderepræsentanter sikre at Forbundets Ung
domsudvalg arbejder i overensstemmelse med beslutninger truffet i forbundets 
hovedbestyrelse .

LB 42
Aalborg, Midt-Vestsjælland, Herning og Roskilde
Stk . 7 . Forbundet stiller en ungdomskonsulent til rådighed med tale og stemmeret .

LB 43
Østjylland
Ny § 25 . Metal Ungdom

LB 44
Forbundets Lov-og Organisationsudvalg
Hovedbestyrelsen fastsætter under hvilken form og hvor ofte, der skal indsamles 
lønstatistik .

ÆNDRINGSFORSLAG TIL § 25

ÆNDRINGSFORSLAG TIL § 56
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LB 45
HB nedsat udvalg vedrørende retningslinjer for ungdomsarbejdet  
i Dansk Metal

Kommissorium: 
Udvalget har til opgave at præcisere de organisatoriske retningslinjer for 
 ungdomsarbejdet i Dansk Metal .

Præciseringen skal omfatte:
1 . Strukturen for ungdomsarbejdet i afdelingerne
2 . Strukturen for ungdomsarbejdet i FUU
3 . Svenderepræsentanternes rolle i ungdomsarbejdet
4 . Valgregler i alle forhold vedr . ungdomsarbejdet

Udvalget skal fremkomme med et forslag til, hvordan Dansk Metals ungdoms
arbejde i fremtiden skal struktureres ved at tage udgangspunkt i det nuværende 
grundlag og erfaring . Kræver forslaget evt . præciseringer af forbundets love, har 
HB beføjelser til at gennemføre dette efterfølgende .

Nedsættelse af HB-udvalget:
Udvalget nedsættes på førstkommende HBmøde efter kongressen i september 
2016 .  

Arbejdstermin for HB-udvalget:
Udvalget afleverer ”Retningslinjer for ungdomsarbejdet i Dansk Metal” til 
 indstilling på HBmødet i december 2016 . 

Udvalgets medlemmer:
Forbundssekretær for Organisationssekretariatet, 
2 medlemmer af forretningsudvalg,
2 hovedbestyrelsesmedlemmer,
2 medlemmer af forbundets ungdomsudvalg,
2 svenderepræsentanter, samt forbundets ungdomskonsulent,  
som sekretær for udvalget .

ÆNDRINGSFORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR 
 UNGDOMSARBJEDET
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