VALGREGULATIV

BILAG 1 TIL DANSKE SPEDITØRERS VEDTÆGTER

1. Formål
Formålet med valgregulativet er at fastlægge rammerne for sammensætningen af foreningens ledelse. Valgregulativet har status af vedtægter og ændringer sker i overensstemmelse med reglerne fastlagt i vedtægternes § 23.
2. Valg til hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen sammensættes af generalforsamlingen ved almindelig afstemning i henhold til vedtægternes § 15 for afholdelse af valg.
Valgbar er repræsentanter for ordinære medlemmer af foreningen efter forudgående indstilling fra den siddende hovedbestyrelse. Kandidater inkl. landsformanden til valg på førstkommende generalforsamling meddeles hovedbestyrelsen senest den 1. marts. Hovedbestyrelsen meddeler generalforsamlingen om opstillede
kandidater ved mødeindkaldelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Hovedbestyrelsen indstiller kandidater til valg på generalforsamlingen. Indstillingen sker på baggrund af de
valgbare kandidater, der skal opfylde mindst et af nedenstående følgende kriterier:
1.
2.
3.
4.

Medlemmer af samt ledelsen af en lokalforening
Medlemmer af Koordinationsudvalget
Medlemmer af et af foreningens faglige udvalg
Ledende medarbejdere ansat i en medlemsvirksomhed

Hovedbestyrelsen indstiller kandidater til valg på generalforsamlingen under hensyn til,
-

-

at fremme foreningens interesser og visioner,
at hovedbestyrelsen kontinuerligt besidder kompetencer til at løse foreningens fokusområder,
at hovedbestyrelsen reflekterer et bredt udsnit af medlemmernes hovederhverv inden for f.eks.
vej-, sø- og banetransport, lager- og logistikopgaver, told, uddannelse, økonomi og finans, dog ikke
luft,
at opnå en bred geografisk sammensætning af hovedbestyrelsesmedlemmer,
kandidatens omdømme, erfaring, know-how inden for et givent fagområde,
medlemmets størrelse, således at hovedbestyrelsen kontinuerligt afspejler store som små virksomheder.

Ved afvejning af ovennævnte skal hovedbestyrelsen prioritere kandidater indstillet af lokalforeninger.
Hovedbestyrelsen kan indstille maksimalt ét medlem fra samme virksomhed/selskab, herunder koncernforbundne selskaber. Ved koncernforbundne selskaber forstås i denne forbindelse datter- og søsterselskab eller
et selskab, hvori en virksomhed har bestemmende indflydelse.
Hver lokalforening kan senest den 1. marts hvert år indstille maksimalt én valgbar person til hovedbestyrelsen, der herefter indstiller de valgbare kandidater til valg på generalforsamlingen. Det samme gælder hvert
fagudvalg og Koordinationsudvalget. Øvrige kandidater indstilles af den siddende hovedbestyrelse blandt foreningens ordinære medlemmer.

Tre lokalforeninger kan indstille en kandidat til hovedbestyrelsen. I så fald skal den siddende hovedbestyrelse
respektere lokalforeningernes indstilling og fremme kandidaten til valg på generalforsamlingen. De tre lokalforeninger kan da ikke indstille yderligere kandidater.
I tilfælde af, at der i en lokalforening ikke kan opnås enighed om indstilling af en kandidat til hovedbestyrelsen, foretages der valg blandt lokalforeningens medlemmer i henhold til lokalforeningernes vedtægter.
Bestyrelsen for Danske Luftfragtspeditørers Forening (DLF) udpeger herudover én person til hovedbestyrelsen, og en suppleant fra DLF-bestyrelsens midte.
3. Valg af landsformand
Landsformanden vælges ved direkte valg på foreningens ordinære generalforsamling.
Som landsformand for foreningen kan enten vælges en person blandt foreningens medlemmer eller en person uden for medlemskredsen med et særligt indgående fagligt såvel som politisk kendskab til speditionsbranchen.
4. Genvalg af medlemmer af hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen kan indstille til genvalg af siddende bestyrelsesmedlemmer, dog således at ingen bestyrelsesmedlemmer kan sidde i hovedbestyrelsen i mere end 6 år. Generalforsamlingen kan dispensere herfra.
Indstilling til genvalg af et medlem af hovedbestyrelsen skal begrundes, såfremt generalforsamlingen fremsætter ønsker herom.
5. Øvrige bestemmelser
Den siddende hovedbestyrelse afgør efter intern rådslagning antallet af bestyrelsesposter, dog ikke flere end
8.
Bestyrelsen, herunder landsformanden vælges for en periode på to år.
Indstiller hovedbestyrelsen flere medlemmer til valg på generalforsamlingen afholdes kampvalg.
Udtræder et medlem af hovedbestyrelsen indtræder den pågældende udpegede suppleant.
Bestyrelsen udpeger én næstformand af sin midte.

