Vedtægter_for KRAN-BLOK ERFA
§l

Formål

KRAN-BLOK ERFA er en specialgruppe i Dansk Transport og Logistik (DTL), hvis formål er at varetage
medlemmernes faglige interesser samt være faglige og tekniske rådgivere for DTL vedrørende arbejdet
med kraner og blokvogne.

§2

Medlemmer

Som medlem af KRAN-BLOK ERFA kan kun optages medlemmer af foreninger under DTL, der er
beskæftiget med kranarbejde og blokvognstransporter. Ved indmeldelse skal udfyldes en
indmeldelsesblanket med, virksomhedens materieloplysninger. Udmeldelse kan ske med mindst 3
måneders varsel til udgangen af juni eller december. Ved udmeldelse af DTL bortfalder medlemskabet
automatisk.

§3

Kontingent

Årsmødet fastsætter det årlige kontingent, som opkræves halvårligt forud pr. l. januar og l. juli. Er et
medlem i kontingentrestance ud over 3 måneder fra indbetalingsfristens udløb, kan medlemmet slettes.
Herom træffes beslutning i styringsgruppen.
Det på grund af restance slettede medlem må - for på ny at blive medlem - betale sin gæld til KRANBLOK ERFA.

§ 4

Årsmøde

Ordinært årsmøde afholdes hvert år inden den l . april og skal indkaldes ved opslag i bladet Transport
og Logistik med mindst 30 dages varsel
Følgende dagsorden skal benyttes ved ordinære årsmøder:
l.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent og stemmetællere
Formandens beretning
Forelæggelse af regnskab
Behandling af indkomme forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af
a. 3 medlemmer til styringsgruppen (lige år)
b. 2 medlemmet, til styringsgruppen (ulige år)
7. Valg af 3 suppleanter til styringsgruppen
8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal indgives skriftligt og være indsendt til DTL senest 14
dage før årsmødet.
Årsmødet er beslutningsdygtigt ved det fremmødte antal medlemmer. Indkomne forslag afgøres ved
almindeligt stemmeflertal. Ved valg af medlemmer til styringsgruppen afgør stemmeantallet
rækkefølgen.

Intet firma kan være repræsenteret med mere end l stemmeberettiget medlem.
Hvert enkelt firma meddeler skriftligt - senest ved årsmødets begyndelse - hvem der skal repræsentere
firmaet ved årsmødet, hvis dette ikke er ejeren eller den ansvarlige leder. Der kan kun stemmes ved
personligt fremmøde.
Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis l medlem ønsker det.
Alle medlemmer af foreninger under DTL har adgang til årsmødet.

§5

Ekstraordinært årsmøde

Ekstraordinært årsmøde kan til enhver tid indkaldes af styringsgruppen, eller hvis l / 3 af medlemmerne
skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af den dagsorden, der ønskes behandlet.
Det ekstraordinære årsmøde kan kun behandle de på dagsordenen anførte sager, og der skal indkaldes
senest 1 måned efter begæringen er fremsat..

§6

Ændring af vedtægter

Ændringer af disse vedtægter skal vedtages med mindst 2/3 af de angivne gyldige stemmer

§7

Styringsgruppen

Styringsgruppen vælger på det første møde efter årsmødet formand for styringsgruppen. Udtræder et
medlem af styringsgruppen i valgperioden, indtræder suppleanten og styringsgruppen konstituerer sig
selv, såfremt dette er nødvendigt.
DTL yder nødvendig sekretariatsbistand til KRAN-BLOK ERFA mod et med DTL forhandlet vederlag.

§ 8 Opløsning
opløsning af KRAN-BLOK ERFA kan kun finde sted på et årsmøde, og kun når 2/3 af medlemmerne
stemmer herfor.
Ved opløsning skal aktiver i KRAN-BLOK ERFA anvendes til uddannelsesformål efter årsmødets
bestemmelser. Viderføres KRAN-BLOK ERFAs aktiviteter i en specialforening under DTL kan årsmødet
dog beslutte, at aktiverne overgår til specialforeningen.

§9

Diverse

Såfremt disse vedtægter ikke angiver nærmere retningslinier, træffes disse af styringsgruppen.
Disse vedtægter trådte i kraft den 6. marts 1999 efter vedtagelse på det ordinære årsmøde samme
dato.

