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§ 1 – Navn.
Fællesorganisation Jernbanedrift København.

§ 2 – Dækningsområde.
Håndværkere beskæftiget med jernbanerelateret arbejde.

§ 3 – Formål.
At iværksætte fælles initiativer af faglige og oplysningsmæssige karaktere.

§ 4 – Årsmøde.
Deltager er samtlige medlemmer inden for dækningsområdet.
Der afholdes årsmøde i januar kvartal.
Årsmødet indkaldes med 14 dages varsel.
Formanden aflægger en beretning, samt fremlægger næste års aktiviteter.
Kassereren fremlægger et revideret årsregnskab for kalenderåret og næste års budget.
På årsmødet vælges i ulige år formanden.
Valget gælder for 2 år.
På årsmødet i lige år, vælges Næstformand, Kasserer, oplysningsrepræsentant, samt 2 billagskontrollanter.
Valget gælder for 2 år.
Forslag til kandidater, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før årsmødet.
Forslag som ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde – gennem de respektive afdelinger/fagklubber – senest 7 dage før årsmødet.
Ekstraordinært årsmøde afholdes når bestyrelsen eller en af de tilsluttede afdelinger/fagklubber, finder det
nødvendigt.
Dagsorden tilstilles formanden, som foranlediger årsmødet afholdt inden 7 dage.

§ 5 – Bestyrelsen.
Kun Tillidsrepræsentanter er opstillingsberettige til bestyrelsen.
Formanden vælges inden for Fællesorganisationen Jernbanedrift København.
Næstformanden vælges inden for Fællesorganisationen Jernbanedrift København, dog kan denne ikke repræsentere samme forbund, som formanden.
Kasserer vælges på årsmødet.
Oplysningsrepræsentant vælges på årsmødet.

§ 6 – Kontingent.
Kontingent fastsættes på årsmødet.
Kontingent indbetales til kasseren 1 gang årligt, i 2. kvartal.

§ 7 – Udtræden.
Såfremt en afdeling/fagklub ønsker at udtræde, skal dette skriftligt meddeles formanden. Udtræden kan tidligst ske 3 måneder efter, at en sådan meddelelse er modtaget.

§ 8 – Ændringer af vedtægter.
Disse love kan kun ændres på årsmødet.

§ 9 – Ophævelse.
Fællesorganisation Jernbanedrift-København kan kun ophæves, når ¾ af årsmødedeltagerne ved skriftlig
afstemning stemmer derfor.
Fællesorganisationen Jernbanedrift Københavns midler fordeles i så tilfælde mellem de respektive afdelinger/fagklubber, der er medlem indeværende år, i forhold til deres medlemstal.

§ 10 – Tegningsregler.
Bestyrelsen er tegningsberettiget og forpligter organisationen i alle forhold udadtil.
Organisationens daglige ledelse varetages af formand og kasserer, der er bemyndiget til i fællesskab at disponere over organisationens formue, herunder til også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.
Formand og kasserer kan under denne bemyndigelse, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, videredelegere til udvalgte ansatte, dog således at der altid tegnes 2 i forening.
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