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Forslag til ny lovtekst: 

 

 

§ 1. Navn  

stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets 

Områdegruppe DSB (TPO).  

 

§ 2. Formål  

stk. 1. Områdegruppens formål er at varetage 

medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige og sociale  

interesser samt søge løn- arbejds- og pensionsforhold 

bedret mest muligt. Områdegruppen skal bedst  

muligt søge at løse de opgaver, den er pålagt ifølge 

gældende love i Dansk Jernbaneforbund.  

Både områdegruppen, lokalgrupper og det enkelte 

medlem er underlagt disse love.  

 

stk. 2. Områdegruppens værdigrundlag er det lokale 

arbejde, uddannelse og information samt sikre 

medlemmerne størst indflydelse gennem demokratiske 

principper.  

 

stk. 3. Områdegruppen samarbejder på tværs af 

faggrænser gennem sektionen. Områdegruppen 

samarbejder indenfor samme fag gennem fagkategorien.  

Områdegruppen samarbejder internationalt, både inden 

for samme fag og på tværs af faggrænser.  

 

Stk. 4. Udgår (da det også står i §3 stk. 4) 

 

 

 

Stk. 5. Udgår (da det også står i §3 stk. 5) 

 

 

 

 

 

§ 3. Medlemmer  

stk. 1. Som medlem af områdegruppen optages personer, 

der henføres til Togpersonalets  

Områdegruppe DSB, jævnfør forbundslovens § 4.  

 

stk. 2. Medlemmernes indflydelse på områdegruppens 

virksomhed sker gennem lokalgrupperne.  

Ud over de pligter og rettigheder, som medlemmerne har 

i henhold til Dansk Jernbaneforbunds love, er  

de endvidere forpligtigede til at følge de bestemmelser, 

der er givet i Togpersonalets Områdegruppe DSB’s love 

og forretningsorden.  

 

stk. 3. Straks efter optagelsen tilstiles medlemmet såvel 

Dansk Jernbaneforbunds, som Togpersonalets 

Områdegruppe DSB’s love.  

 

stk. 4. Indmeldelsesgebyr, kontingenter, samt forhold 

vedrørende restancer afvikles gennem Dansk 

Jernbaneforbund.  

 

stk. 5. Udmeldelse sker i henhold til Dansk 

Jernbaneforbunds love § 3 stk. 5.  

Udmeldelsen, som skal være skriftlig og motiveret, 

tilstiles områdegruppen.  

 

 

Nuværende lovtekst: 

 

 

§ 1. Navn  

stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets 

Områdegruppe DSB (TPO).  

 

§ 2. Formål  

stk. 1. Områdegruppens formål er at varetage 

medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige og sociale  

interesser samt søge løn- arbejds- og pensionsforhold 

bedret mest muligt. Områdegruppen skal bedst  

muligt søge at løse de opgaver, den er pålagt ifølge 

gældende love i Dansk Jernbaneforbund.  

Både områdegruppen, lokalgrupper og det enkelte 

medlem er underlagt disse love.  

 

stk. 2. Områdegruppens værdigrundlag er det lokale 

arbejde, uddannelse og information samt sikre 

medlemmerne størst indflydelse gennem demokratiske 

principper.  

 

stk. 3. Områdegruppen samarbejder på tværs af 

faggrænser gennem sektionen. Områdegruppen 

samarbejder indenfor samme fag gennem fagkategorien.  

Områdegruppen samarbejder internationalt, både inden 

for samme fag og på tværs af faggrænser.  

 

 stk. 4. Indmeldelsesgebyr, kontingenter, samt forhold 

vedrørende restancer afvikles gennem Dansk  

Jernbaneforbund.  

 

stk. 5. Udmeldelse sker i henhold til Dansk 

Jernbaneforbunds love §3 stk. 15. Udmeldelsen, som skal  

være skriftlig og motiveret, tilstilles områdegruppen. 

 

 

 

§ 3. Medlemmer  

stk. 1. Som medlem af områdegruppen optages personer, 

der henføres til Togpersonalets  

Områdegruppe DSB, jævnfør forbundslovens § 4.  

 

stk. 2. Medlemmernes indflydelse på områdegruppens 

virksomhed sker gennem lokalgrupperne.  

Ud over de pligter og rettigheder, som medlemmerne har 

i henhold til Dansk Jernbaneforbunds love, er  

de endvidere forpligtigede til at følge de bestemmelser, 

der er givet i Togpersonalets Områdegruppe DSB’s love 

og forretningsorden.  

 

stk. 3. Straks efter optagelsen til stiles medlemmet såvel 

Dansk Jernbaneforbunds, som Togpersonalets 

Områdegruppe DSBs love.  

 

stk. 4. Indmeldelsesgebyr, kontingenter, samt forhold 

vedrørende restancer afvikles gennem Dansk 

Jernbaneforbund.  

 

stk. 5. Udmeldelse sker i henhold til Dansk 

Jernbaneforbunds love § 3 stk. 5.  

Udmeldelsen, som skal være skriftlig og motiveret, til 

stiles områdegruppen.  
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§ 4. Områdegruppens struktur  

stk. 1. Områdegruppen består af et antal lokalgrupper, der 

hver består af et eller flere togpersonaledepoter.  

Et togpersonaledepot kan ikke danne flere lokalgrupper 

indenfor samme organisationsaftale.  

En lokalgruppe består af mindst 12 medlemmer.  

Oprettelse af nye lokalgrupper kan kun ske efter 

forudgående beslutning i områdegruppebestyrelsen.  

 

stk. 2. Såfremt et togpersonaledepot ikke ønsker at danne 

selvstændig lokalgruppe, tilsluttes depotet en anden 

lokalgruppe efter eget valg.  

Toginstruktørerne danner deres egen landsdækkende 

lokalgruppe.  

 

stk. 3. Områdegruppebestyrelsen godkender med 

almindeligt flertal nedlæggelse af lokalgrupper efter 

vedtagelse i de berørte lokalgrupper.  

 

§ 5. Lokalgrupper  

stk.1. Lokalgruppen ledes af en bestyrelse bestående af 

minimum lokalgruppens valgte tillidsrepræsentanter. 

Lokalgruppenbestyrelsen ledes af en 

lokalgruppeformand, som er tillidsrepræsentant.  

På depoter med mere end én tillidsrepræsentant vælges 

også en lokalgruppenæstformand blandt disse. 

 

 

 

 

Stk.2. Antallet af tillidsrepræsentanter reguleres af den til 

enhver tid gældende tillidsrepræsentantaftale mellem 

DSB og Dansk Jernbaneforbund. 

 

 

Stk 3. Lokalgruppen kan beslutte, at der vælges 

yderligere medlemmer af bestyrelsen, som dog ikke er 

anerkendte tillidsrepræsentanter. 

 

stk. 4. Arbejdsmiljørepræsentant(er) kan deltage i 

bestyrelsens møder, dog er medlemskab af Dansk 

Jernbaneforbund en betingelse. 

 

stk. 5. Lokalgruppemødet er lokalgruppens højeste 

myndighed for lokalgruppens anliggender.  

Der afholdes ordinære lokalgruppemøder i perioden fra 

15. januar til 1. marts.  

 

stk. 6. Lokalgruppeformanden vælges for fire år og følger 

kongresperioden.  

Lokalgrupper med en næstformandspost vælger denne for 

en to- eller fire års periode. Næstformanden vælges i 

ulige år. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for maksimalt en 

to-års periode. 

 

stk. 7. Lokalgruppebestyrelsen leder lokalgruppens 

arbejde i overensstemmelse med Dansk Jernbaneforbunds 

og Togpersonalets Områdegruppe DSB’s love og 

vedtægter, samt de på tillidsmandsmøder og 

lokalgruppemøder trufne beslutninger. 

 

§ 4. Områdegruppens struktur  

stk. 1. Områdegruppen består af et antal lokalgrupper, der 

hver består af et eller flere togpersonaledepoter. Et 

togpersonaledepot kan ikke danne flere lokalgrupper 

indenfor samme organisationsaftale. En  

lokalgruppe består af mindst 12 medlemmer. Oprettelse 

af nye lokalgrupper kan kun ske efter forud- 

gående beslutning i områdegruppebestyrelsen.  

 

stk. 2. Såfremt et togpersonaledepot ikke ønsker at danne 

selvstændig lokalgruppe, tilsluttes depotet  

en anden lokalgruppe efter eget valg. Toginstruktørerne 

danner deres egen landsdækkende lokalgruppe.  

 

 

stk. 3. Områdegruppebestyrelsen godkender med 

almindeligt flertal nedlæggelse af lokalgrupper efter  

vedtagelse i de berørte lokalgrupper.  

 

§ 5. Lokalgrupper  

stk.1. Lokalgruppen ledes af en lokalgruppebestyrelse 

bestående af en lokalgruppeformand, en lokal- 

gruppenæstformand, samt efter aftale med virksomheden 

et antal valgte tillidsrepræsentanter.  

Herudover deltager arbejdsmiljørepræsentanter i 

lokalgruppebestyrelsens møder. Medlemskab af DJ  

er en betingelse.  

Lokalgruppeformanden er medlem af 

områdegruppebestyrelsen.  

 

stk. 2. Lokalgruppemødet er lokalgruppens højeste 

myndighed for lokalgruppens anliggender. Der  

afholdes ordinært lokalgruppemøde i januar/februar 

måned.  

 

stk. 3. Der vælges en lokalgruppeformand, en 

lokalgruppenæstformand og et antal tillidsrepræsentanter 

derudover i henhold til aftale med virksomheden. 

Lokalgruppeformanden vælges for 4 år og følger  

kongresperioden. Øvrige valg i lokalgruppen gælder for 2 

år.  

Undtagelsesvis kan der vælges en person der varetager 

lokalgruppens regnskab.  

Al uddannelse og økonomi i forhold til dette påhviler 

alene lokalgruppen. Lokalgruppen har endvidere ansvaret 

for at udbetaling og regnskabsføring sker i henhold til 

områdegruppens vedtagne retningslinjer samt de til 

enhver tid gældende skatteregler på området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

stk. 4. Lokalgruppebestyrelsen leder lokalgruppens 

arbejde i overensstemmelse med Dansk Jernbane- 

forbunds og Togpersonalets Områdegruppe DSB’s love 

og vedtægter, samt de på tillidsmandsmøder  

og lokalgruppemøder trufne beslutninger.  
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stk. 8. Lokalgrupperne fastsætter forretningsorden for 

deres arbejde udover de regler, der er fastlagt i  

Togpersonalets Områdegruppe DSB’s love. 

Forretningsordenen skal godkendes af 

områdegruppebestyrelsen.  

 

stk. 9. Organisationsmæssige henvendelser til 

virksomheden må kun ske gennem 

lokalgruppebestyrelsen. Fører en henvendelse ikke til et 

acceptabelt resultat, kan sagen overdrages til 

områdegruppebestyrelsen til videre behandling. 

Områdegruppeformanden kan indkalde 

lokalgruppeformanden til videre forhandling af sagen. 

Lokalgruppeformanden forhandler med togpersonalets 

chef og daglige ledere om forhold, der kun angår 

lokalgruppen.  

 

stk. 10. Aftaler, der indgås af lokalgrupperne, skal være i 

overensstemmelse med Dansk Jernbaneforbunds love, 

Togpersonalets Områdegruppe DSB’s love, aftaler og 

lokalaftaler, samt de på tillidsmandsmøder og 

lokalgruppemøder trufne beslutninger. Områdegruppen 

underrettes om alle indgåede skriftlige aftaler i 

lokalgrupperne.  

 

stk. 11. Ingen lokalgruppe må rette henvendelse til 

virksomheden om forhold, hvis løsning griber ind i andre 

lokalgruppers forhold og interesser, medmindre der er 

opnået enighed herom lokalgrupperne imellem. Kan 

denne enighed ikke opnås, forelægges sagen for 

områdegruppebestyrelsen, som kan træffe afgørelse i 

sagen.  

 

stk. 12. Ethvert medlem af områdegruppebestyrelsen har 

ret til at deltage i ordinære/ekstraordinære 

lokalgruppemøder med taleret.  

 

stk. 13. Lokalgrupperne råder over økonomiske midler til 

lokalt arbejde, inden for rammer besluttet i 

områdegruppebestyrelsen. Områdegruppebestyrelsen 

fastlægger retningslinjer og procedurer for betaling af 

lokalgruppernes regninger.  

Lokalgruppernes økonomiske forhold varetages af 

områdegruppens kasserer. 

 

stk. 14. Ved opløsning af lokalgrupper overføres 

lokalgruppens økonomiske midler til områdegruppen. 

Ved sammenlægning med andre lokalgrupper 

sammenlægges de økonomiske midler dog med den 

bestående lokalgruppe. 

 

 

§ 6. Områdegruppebestyrelsen  

stk. 1. Områdegruppen ledes af en bestyrelse, der består 

af områdegruppeformand, områdegruppenæstformand, 

områdegruppekasserer, lokalgruppeformændene samt den 

arbejdsmiljørepræsentant, der er repræsenteret i DSBs 

øverste arbejdsmiljøudvalg. Det forudsættes, at denne 

arbejdsmiljørepræsentant er medlem af Dansk 

Jernbaneforbund.  

 

 

stk. 5. Lokalgrupperne fastsætter forretningsorden for 

deres arbejde udover de regler, der er fastlagt i  

Togpersonalets Områdegruppe DSB’s love. 

Forretningsordenen skal godkendes af  

områdegruppebestyrelsen.   

 

stk. 6. Organisationsmæssige henvendelser til 

virksomheden må kun ske gennem  

lokalgruppebestyrelsen. Fører en henvendelse ikke til et 

acceptabelt resultat, kan sagen overdrages til 

områdegruppebestyrelsen til videre behandling. 

Områdegruppeformanden kan indkalde 

lokalgruppeformanden til videre forhandling af sagen. 

Lokalgruppeformanden forhandler med togpersonalets 

chef og daglige ledere om forhold, der kun angår 

lokalgruppen.  

 

stk. 7. Aftaler, der indgås af lokalgrupperne, skal være i 

overensstemmelse med Dansk Jernbaneforbunds love, 

Togpersonalets Områdegruppe DSB’s love, aftaler og 

lokalaftaler, samt de på tillidsmandsmøder og 

lokalgruppemøder trufne beslutninger. Områdegruppen 

underrettes om alle indgåede skriftlige aftaler i 

lokalgrupperne.  

 

stk. 8. Ingen lokalgruppe må rette henvendelse til 

virksomheden om forhold, hvis løsning griber ind i andre 

lokalgruppers forhold og interesser, medmindre der er 

opnået enighed herom lokalgrupperne imellem. Kan 

denne enighed ikke opnås, forelægges sagen for 

områdegruppebestyrelsen, som kan træffe afgørelse i 

sagen.  

 

stk. 9. Ethvert medlem af områdegruppebestyrelsen har 

ret til at deltage i ordinære/ekstraordinære 

lokalgruppemøder med taleret.  

 

stk. 10. Lokalgrupperne råder over økonomiske midler til 

lokalt arbejde, inden for rammer besluttet i  

områdegruppebestyrelsen. Områdegruppebestyrelsen 

fastlægger retningslinjer og procedurer for betaling af 

lokalgruppernes regninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6. Områdegruppen 

stk. 1. Områdegruppen ledes af en bestyrelse, der består 

af områdegruppeformand, områdegruppenæstformand, 

lokalgruppeformændene, samt de 2 

arbejdsmiljørepræsentanter i EAMSU (tidli- 

gere arbejdsmiljøudvalg) såfremt de er medlemmer af 

Dansk Jernbaneforbund.  

Der kan deltage suppleanter for lokalgruppeformændene 

samt de 2 arbejdsmiljørepræsentanter til områdegruppens 

bestyrelsesmøder.  

Der kan inviteres gæster/observatører til 

områdegruppebestyrelsens møder.  
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stk. 2. Områdegruppebestyrelsen arbejder efter de 

retningslinjer, der er udstukket på tillidsmandsmøderne.  

 

stk. 3. Områdegruppeformanden er medlem af Dansk 

Jernbaneforbunds hovedbestyrelse. 

Områdegruppenæstformanden er suppleant for 

områdegruppeformanden i hovedbestyrelsen. Såfremt 

områdegruppen har 2 repræsentanter i Dansk 

Jernbaneforbunds hovedbestyrelse, er 

områdegruppenæstformanden ligeledes medlem af 

hovedbestyrelsen. 

 

stk. 4. Ved afstemning i bestyrelsen stemmer hvert 

medlem med en stemme.  

Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.  

Områdegruppebestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis 

repræsentanter for mere end halvdelen af lokalgrupperne 

er til stede.  

 

stk. 5. Områdegruppebestyrelsen udarbejder en 

forretningsorden, efter hvilken arbejdet i bestyrelsen 

planlægges og fordeles.  

 

stk. 6. Områdegruppebestyrelsens beslutninger skal være 

i overensstemmelse med Dansk Jernbaneforbunds love,  

Togpersonalets Områdegruppe DSB’s love, aftaler og 

lokalaftaler, samt de af tillidsmandsmøderne trufne 

beslutninger og udstukne retningslinjer.  

Hvis områdegruppebestyrelsen finder det formålstjenligt, 

kan aftalte forhold, der ændrer væsentligt i ansættelses-, 

løn-, og tjenesteforhold, sendes til urafstemning blandt 

samtlige medlemmer. 

 

 

stk. 7. Områdegruppebestyrelsen afholder møder så ofte 

forholdene kræver det, dog mindst en gang i kvartalet.  

Ekstraordinære områdegruppebestyrelsesmøder skal 

afholdes, såfremt områdegruppeformanden finder det 

nødvendigt eller mindst halvdelen af områdegruppens 

bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom, med 

en motiveret dagsorden.  

 

stk 8. Der kan deltage en suppleant for 

områdegruppebestyrelsesmedlemmerne. 

Der kan inviteres gæster/observatører til 

områdegruppebestyrelsens møder.  

  

stk. 9. Over hvert områdegruppebestyrelsesmøde føres en 

protokol, der underskrives af samtlige mødedeltagere. 

Der kan anvendes en lydoptagelse af mødet som 

supplement til udarbejdelsen af protokollen. Båndene 

opbevares på områdegruppens kontor, indtil protokollen 

er godkendt og underskrevet. 

 

stk. 10. Områdegruppebestyrelsen er solidarisk ansvarlig 

for anvendelsen af områdegruppens midler.  

 

stk. 11. Den daglige ledelse af områdegruppen varetages 

af områdegruppeformanden efter den til enhver tid 

gældende forretningsorden.  

 

stk. 2. Områdegruppebestyrelsen arbejder efter de 

retningslinjer, der er udstukket på tillidsmandsmøderne.  

 

stk. 3. Områdegruppeformanden er medlem af Dansk 

Jernbaneforbunds hovedbestyrelse. 

Områdegruppenæstformanden er suppleant for 

områdegruppeformanden i hovedbestyrelsen. Såfremt  

områdegruppen har 2 repræsentanter i Dansk 

Jernbaneforbunds hovedbestyrelse, er 

områdegruppenæstformanden ligeledes medlem af 

hovedbestyrelsen.  

 

stk. 4. Ved afstemning i bestyrelsen stemmer hvert 

medlem med 1. stemme.  

Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.  

Områdegruppebestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis 

repræsentanter for mere end halvdelen af lokalgrupperne 

er til stede.  

 

stk. 5. Områdegruppebestyrelsen udarbejder en 

forretningsorden, efter hvilken arbejdet i bestyrelsen 

planlægges og fordeles. Der kan nedsættes et 

forretningsudvalg.  

 

stk. 6. Områdegruppebestyrelsens beslutninger skal være 

i overensstemmelse med Dansk Jernbaneforbunds love, 

Togpersonalets Områdegruppe DSB’s love, aftaler og 

lokalaftaler, samt de af tillidsmandsmøderne trufne 

beslutninger og udstukne retningslinjer. Ved spørgsmål, 

der ændrer væsentligt i medlemmernes ansættelses-, løn, 

og tjenesteforhold, samt andre væsentlige forhold, skal 

medlemmerne spørges.  

  

 

stk. 7. Områdegruppebestyrelsen afholder møder så ofte 

forholdene kræver det, dog mindst 1gang i kvartalet. 

Ekstraordinære områdegruppebestyrelsesmøder skal 

afholdes, såfremt områdegruppeformanden finder det 

nødvendigt, eller mindst halvdelen af områdegruppens 

bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom med 

en motiveret dagsorden.   

 

stk. 8. Over hvert områdegruppebestyrelsesmøde føres en 

protokol, der underskrives af samtlige mødedeltagere. 

Der kan anvendes en båndoptagelse af mødet som 

supplement til udarbejdelsen af protokollen. Båndene 

opbevares på områdegruppens kontor til protokollen er 

godkendt og underskrevet.  

 

 

 

 

 

 

stk. 9. Områdegruppebestyrelsen er solidarisk ansvarlig 

for anvendelsen af områdegruppens midler.  

 

stk. 10. Den daglige ledelse af områdegruppen varetages 

af områdegruppeformanden efter den til enhver tid 

gældende forretningsorden.  
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§ 7. Tillidsmandsmødet  

stk. 1. Tillidsmandsmødet er områdegruppens højeste 

myndighed og kun tillidsmandsmødet kan vedtage eller 

ændre områdegruppens love. Dog kan en enig 

områdegruppebestyrelse tilføje ændringer til de 

eksisterende love i perioden mellem to 

tillidsmandsmøder, såfremt ændringerne søges 

implementeret til førstkommende tillidsmandsmøde. 

Tillidsmandsmødets beslutninger skal være i 

overensstemmelse med Dansk Jernbaneforbunds love og 

Togpersonalets Områdegruppe DSB’s love.  

 

stk. 2. Ordinært tillidsmandsmøde afholdes i april måned 

i hvert lige kalenderår.  

 

stk. 3. Ekstraordinært tillidsmandsmøde afholdes, når 

områdegruppeformanden eller områdegruppebestyrelsen 

finder det nødvendigt, eller når en tredjedel af 

områdegruppens medlemmer skriftligt fremsætter 

anmodning herom med motiveret dagsorden.  

 

stk.4. Delegerede til tillidsmandsmødet er 

områdegruppebestyrelsen. Derudover tildeles den enkelte 

lokalgruppe én delegeret for hver påbegyndt 200 

medlemmer i den respektive lokalgruppe.  

Endvidere deltager områdegruppens bilagskontrollant 

uden stemmeret.  

Der kan inviteres gæster til tillidsmandsmødet. Inviterede 

gæster har taleret, men ikke stemmeret.  

(Nederste fire linjer slettes, da de er flyttet til § 7 stk. 10) 

 

 

 

stk. 5. Det påhviler områdegruppebestyrelsen at tage 

initiativ til at indkalde til og afvikle tillidsmandsmødet. 

Tillidsmandsmødet indkaldes med minimum 45 dages 

varsel. Dagsorden, skriftlig beretning og indkomne 

forslag udsendes til de delegerede senest 14 dage før. 

Områdegruppebestyrelsen indkalder forslag til 

lovændringer og øvrige forslag.  

Ekstraordinært tillidsmandsmøde indkaldes med 

minimum 14 dages varsel med angivelse af motiveret 

dagsorden.  

 

stk. 6. På tillidsmandsmødes aflægges beretning om 

områdegruppens virksomhed. Områdegruppebestyrelsens 

arbejde i den kommende periode skitseres og debatteres. 

Ligeledes aflægges regnskab for den forløbne periode og 

der fremlægges budget for den kommende.  

 

stk. 7. Ethvert medlem kan for egen regning overvære 

ordinære og ekstraordinære tillidsmandsmøder efter 

forudgående tilmelding til områdegruppebestyrelsen. 

Tilmelding skal ske senest syv dage før til 

områdegruppeformanden.  

 

stk. 8. Over hvert tillidsmandsmøde føres en protokol. 

Der kan anvendes en lydoptagelse af mødet som 

supplement til udarbejdelsen af protokollen. Protokollen 

udsendes til de delegerede til godkendelse senest fire uger 

efter.  

 

§ 7. Tillidsmandsmødet  

stk. 1. Tillidsmandsmødet er områdegruppens højeste 

myndighed, og kun det kan vedtage eller ændre 

områdegruppens love. Tillidsmandsmødets beslutninger 

skal være i overensstemmelse med  

Dansk Jernbaneforbunds love og Togpersonalets 

Områdegruppe DSB’s love.  

 

 

 

  

 

stk. 2. Ordinært tillidsmandsmøde afholdes i april måned 

samme kalenderår som ordinær kongres.  

 

stk. 3. Ekstraordinært tillidsmandsmøde afholdes, når 

områdegruppeformanden eller områdegruppebestyrelsen 

finder det nødvendigt, eller når en trediedel af 

områdegruppens medlemmer skriftligt fremsætter 

anmodning herom med motiveret dagsorden.  

 

stk.4. Delegerede til tillidsmandsmødet er 

områdegruppebestyrelsens medlemmer samt 

lokalgruppernes øvrige valgte tillidsmænd.  

Endvidere deltager områdegruppens bilagskontrollant 

uden stemmeret.  

Der kan inviteres gæster til tillidsmandsmødet.  

Inviterede gæster har taleret, men ikke stemmeret.  

Ved afstemning stemmer hver delegeret med 1. stemme.  

Ved stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.  

Desuden skal et flertal altid omfatte stemmer fra mere 

end halvdelen af lokalgrupperne.  

 

stk. 5. Det påhviler områdegruppebestyrelsen at tage 

initiativ til at indkalde til og at afvikle tillidsmandsmødet. 

Tillidsmandsmødet indkaldes med minimum 40 dages 

varsel. Dagsorden, skriftlig beretning og indkomne 

forslag udsendes til de delegerede senest 14 dage før. 

Områdegruppebestyrelsen indkalder forslag til 

lovændringer og øvrige forslag.  

Ekstraordinært tillidsmandsmøde indkaldes med 

minimum 14 dages varsel med angivelse af motiveret 

dagsorden.  

 

stk. 6. På tillidsmandsmødet aflægges beretning om 

områdegruppens virksomhed. Områdegruppebestyrelsens 

arbejde i den kommende periode skitseres og debatteres. 

Ligeledes aflægges regnskab for den forløbne periode og 

der fremlægges budget for den kommende.  

 

stk. 7. Ethvert medlem kan for egen regning overvære 

ordinære og ekstraordinære tillidsmandsmøder efter 

forudgående tilmelding til områdegruppebestyrelsen. 

Tilmelding skal ske senest 7 dage før til 

områdegruppeformanden.  

 

stk. 8. Over hvert tillidsmandsmøde føres en protokol. 

Der kan anvendes en båndoptagelse af mødet som 

supplement til udarbejdelsen af protokollen. Protokollen 

udsendes til de delegerede til godkendelse senest 4 uger 

efter.  
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stk. 9. Protokollen og evt. optagelse fra 

tillidsmandsmødet opbevares på områdegruppens kontor 

til protokollen er godkendt og underskrevet. Protokollen 

fremlægges for den tiltrædende bestyrelse på 

førstkommende bestyrelsesmøde efter tillidsmandsmødet.  

 

stk. 10. Bortfalder 

 

stk. 11. Alle valg og forslag til vedtagelse på 

tillidsmandsmødet afgøres ved simpelt flertal. Dog skal 

flertallet omfatte minimum fire lokalgrupper. 

Ved valg af områdegruppeformand og 

områdegruppenæstformand henvises til §10 stk. 1. 

Ved afstemning stemmer hver delegeret med en stemme.  

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

 

 

§ 8. Sektionen  

stk. 1. Områdegruppeformand og 

områdegruppenæstformand er medlemmer af 

sektionsbestyrelsen.  

Områdegruppebestyrelsen vælger evt. yderligere 

medlemmer samt suppleant til sektionsbestyrelsen blandt 

sin midte.  

 

stk. 2. Områdegruppeformanden er medlem af sektionens 

forhandlingsudvalg.  

 

stk. 3. Områdegruppens bestyrelsesmedlemmer i 

sektionen samarbejder med sektionsbestyrelsens  

øvrige medlemmer i sager, hvor medlemmerne har fælles 

interesser på tværs af faggrænser.  

 

stk. 4. Bortfalder idet det fremgår af forbundslovens § 4 

stk. 1.7.  

 

§ 9. Fagkategorien  

stk. 1. Fagkategorien er et formaliseret samarbejde på 

tværs af virksomhederne indenfor samme fagområde.  

 

stk. 2. Kategorien har ingen selvstændig økonomi, men 

områdegrupperne dækker udgifter for egne deltagere.  

Fælles udgifter betales af områdegrupperne i forhold til 

antal medlemmer.  

 

stk. 3. Formålet med samarbejdet er at udveksle 

erfaringer, koordinere arbejdet med løn- og 

arbejdsforhold, samt at sammenstille krav til 

overenskomstfornyelser. Dertil ligeledes at arrangere 

fællesarrangementer for områdegrupperne indenfor 

fagkategorien.  

 

stk. 4. (første linje slettes) 

Repræsentanter fra Dansk Jernbaneforbund kan deltage i 

møderne i fagkategorien.  

Fagkategorien vælger selv en mødeleder.  

 

stk. 5. Områdegruppebestyrelsen beslutter hvem der 

deltager i møderne.  

 

stk. 6. Områdegrupperne tager initiativ til og indkalder til 

møderne.  

 

stk. 9. Protokollen og evt. bånd fra tillidsmandsmødet 

opbevares på områdegruppens kontor til protokollen er 

godkendt og underskrevet. Protokollen fremlægges for 

den tiltrædende bestyrelse på førstkommende 

bestyrelsesmøde efter tillidsmandsmødet.  

 

stk. 10. De år hvor der ikke afholdes ordinært 

tillidsmandmøde, kan der afholdes et semi- 

nar/kursus for tillidsfolk samt arbejdsmiljørepræsentanter 

i områdegruppen, efter forudgående beslutning i 

områdegruppebestyrelsen.  

Seminar/kursus kan afholdes i samarbejde med andre 

områdegrupper indenfor fagkategorien.  

 

 

 

 

 

§ 8. Sektionen  

stk. 1. Områdegruppeformand og 

områdegruppenæstformand er medlemmer af 

sektionsbestyrelsen.  

 

  

 

 

stk. 2. Områdegruppeformanden er medlem af sektionens 

forhandlingsudvalg.  

 

stk. 3. Områdegruppens bestyrelsesmedlemmer i 

sektionen samarbejder med sektionsbestyrelsens  

øvrige medlemmer i sager, hvor medlemmerne har fælles 

interesser på tværs af faggrænser.  

 

stk. 4. Tværfagligt samarbejde i lokale LO-sektioner 

etableres ifølge forbundslovens §4 stk. 1.7.  

 

§ 9. Fagkategorien  

stk. 1. Fagkategorien er et formaliseret samarbejde på 

tværs af virksomhederne indenfor samme fagområde.  

 

stk. 2. Kategorien har ingen selvstændig økonomi, men 

områdegrupperne dækker udgifter for egne deltagere. 

Fælles udgifter betales af områdegrupperne i forhold til 

antal medlemmer.  

 

stk. 3. Formålet med samarbejdet er at udveksle 

erfaringer, koordinere arbejdet med løn- og 

arbejdsforhold, samt krav til overenskomstfornyelser. 

Arrangere fællesarrangementer for områdegrupperne 

indenfor fagkategorien.  

  

 

stk. 4. Der afholdes minimum 2 møder om året. 

Repræsentanter fra DJ kan deltage i møderne i  

fagkategorien. Fagkategorien vælger selv en mødeleder.  

 

  

stk. 5. Områdegruppebestyrelsen beslutter hvem, der 

deltager i møderne.   

 

stk. 6. Områdegrupperne tager initiativ til og indkalder til 

møderne.  
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§ 10. Valg  

stk. 1. Ordinært valg af områdegruppeformand afholdes 

på tillidsmandsmødet i det lige årstal, hvori der afholdes 

kongres i Dansk Jernbaneforbund.  

 
Ordinært valg af områdegruppenæstformand afholdes på 

tillidsmandsmødet i det øvrige lige årstal.  

 

Alle anmeldte tillidsrepræsentanter kan kandidere til 

posten som områdegruppeformand og 

områdegruppenæstformand. Dog må 

områdegruppeformand og områdegruppenæstformand 

ikke komme fra samme lokalgruppe.  

 

Områdegruppeformand og områdegruppenæstformand 

kan ikke samtidig være medlem af en lokalgruppe. 

 

Ved to kandidater til posten som områdegruppeformand 

eller områdegruppenæstformand, vælges den, der opnår 

kvalificeret flertal på minimum 2/3 af de delegeredes 

stemmer.  

Hvis ingen kandidater opnår dette flertal, afgøres valget 

ved urafstemning blandt TPO’s medlemmer. 

 

Hvis mere end to kandidater opstiller, vælges den, der 

opnår 2/3 af de delegeredes stemmer. 

Hvis ingen kandidat opnår dette flertal, foretages ny 

afstemning mellem de to kandidater, som opnår flest 

stemmer i første aftemningsrunde. 

 

Den kandidat, der i anden afstemningsrunde opnår 

kvalificeret flertal på minimum 2/3 af de delegeredes 

stemmer, vælges.  

Såfremt ingen kandidater opnår dette flertal, afgøres 

valget mellem de to kandidater, der opnåede flest 

stemmer i første runde, ved urafstemning blandt TPO’s 

medlemmer. 

 

Der nedsættes i forbindelse med urafstemningen et 

valgudvalg på tillidsmandsmødet, jf. tillidsmandsmødets 

forretningsorden.  

Ingen kandidater på valg kan være en del af valgudvalget.  

 

Valg blandt Togpersonalets Områdegruppes medlemmer 

sker ved simpelt flertal.  

 

Valghandlingen igangsættes umiddelbart efter 

tillidsmandsmødet. 

Perioden til afholdelse af urafstemningen skal minimum 

vare to uger og maksimalt tre uger. 

 

 

 

 

§ 10. Valg  

stk. 1. Ordinære valg af Områdegruppeformand og 

områdegruppenæstformand følger perioden  

fra ordinært tillidsmandsmøde til ordinært tillids-

mandsmøde.  

 

 

 

Valghandlingen sker som følger.  

Områdegruppebestyrelsen indkalder senest 8 uger før 

tillidsmandsmødet kandidater via lokal- 

grupperne. Alle medlemmer i områdegruppen kan 

indstilles og skal have minimum 25 stillere fordelt på 5 

lokalgrupper. Indmeldelse af kandidater og stillerlister 

skal være afleveret på områdegruppens kontor senest 5 

uger før tillidsmandsmødet.  

 

Hvis der er flere kandidater til den enkelte post, afgøres 

det ved urafstemning blandt samtlige af  

områdegruppens medlemmer ud fra følgende regler: Ved 

2 kandidater vælges den, der får flest stemmer ved 

urafstemningen.  

 

Ved flere kandidater vælges den, som ved afstemningen 

får mere end halvdelen af de afgivne  

stemmer. Hvis ingen har opnået dette, foretages en ny 

afstemning imellem de to kandidater, som i første 

omgang har opnået flest stemmer. Den, der i denne 

omgang får flest stemmer bliver valgt.  

 

Første urafstemningsrunde sættes i gang umiddelbart efter 

sidste frist for indmeldelse af kandidater, og varer ca.3 

uger. Evt. 2 urafstemningsrunde sættes i gang straks efter 

1. optælling, og varer ca. 2 uger. Ved ordinære valg 

optælles stemmerne fra 2. runde umiddelbart før starten 

af tillidsmandsmødet. Ved ekstraordinære valg imellem 

tillidsmandsmøderne, optælles stemmerne umiddelbart 

efter valghandlingens afslutning, og valgperioden 

gældende til næste ordinære tillidsmandsmøde starter 

herefter straks.  
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Afgår områdegruppeformanden inden valgperiodens 

udløb, indtræder områdegruppenæstformanden i dennes 

sted. Afgår områdegruppenæstformanden inden 

valgperiodens udløb eller indtræder 

områdegruppenæstformanden i områdegruppeformandens 

sted, konstituerer områdegruppebestyrelsen en 

næstformand for den resterende del af valgperioden. 

 

stk. 2. På tillidsmandsmødet, der afholdes i kongresår, 

vælges en bilagskontrollant og en 

bilagskontrollantsuppleant uden for 

områdegruppebestyrelsen.  

 

Disse kan ikke samtidigt være tillidsrepræsentant eller 

kasserer.  

 

stk. 3: Tillidsmandsmødet, der ikke afholdes i kongresår, 

vælger en kasserer, som er medlem af 

områdegruppebestyrelsen.  

Afgår kassereren inden valgperiodens udløb, konstituerer 

områdegruppebestyrelsen en ny kasserer for den 

resterende del af valgperioden. 

  

 

 

 

 

 

 

Stk 4. Udgår 

 

stk. 4. Områdegruppebestyrelsen konstituerer sig med en 

intern bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant 

på førstkommende ordinære 

områdegruppebestyrelsesmøde efter tillidsmandsmødet, 

der afholdes i kongresår.  

Der konstitueres også to suppleanter til hovedbestyrelsen. 

 

Samtidig besættes arbejdsgrupper og udvalg, i forhold til 

forretningsordenen samt aftaler i diverse 

samarbejdsudvalg.  

 

 

stk. 5. Områdegruppens kongresdelegerede er 

områdegruppebestyrelsen. I tilfælde af, at områdegruppen 

har yderligere eller færre antal delegerede træffes 

beslutning i områdegruppebestyrelsen. 

 

 

 

 

Områdegruppeformanden og 

områdegruppenæstformanden kan ikke samtidig være 

medlem af en lokalgruppebestyrelse. 

Områdegruppeformand og områdegruppenæstformand 

kan ikke komme fra samme lokalgruppe. 

 

Afgår formanden inden valgperiodens udløb indtræder 

næstformanden i dennes sted. Afgår næstformanden 

inden valgperiodens udløb eller træder i formandens sted, 

konstituerer bestyrelsen en næstformand som varetager 

hvervet indtil valghandling er afholdt jvf.  

ovennævnte § 10 stk. 3 punkt a-c. Områdegruppen tager 

initiativ til og afvikler valgene.  

 

stk. 2. På tillidsmandsmødet vælges en kasserer, 2 

suppleanter til hovedbestyrelsen, samt 1 med- 

lem og 3 suppleanter til sektionsbestyrelsen. Alle skal 

være medlemmer af områdegruppebestyrelsen. Afgår en 

af disse inden valgperiodens udløb, kan 

områdegruppebestyrelsen konstituere en ny for resten af 

valgperioden.  

 

stk. 3. Tillidsmandsmødet vælger 1 bilagskontrollant og 1 

suppleant for denne uden for områdegruppebestyrelsen  

 

Disse kan ikke samtidigt være tillidsrepræsentant eller 

kasserer.  

 

 

stk. 4. Alle valg er gældende i en kongresperiode.  

 

stk. 5. Efter tillidsmandsmødet, konstituerer bestyrelsen 

sig med 1. bilagskontrollant og 1. suppleant.  

Arbejdsgrupper og udvalg besættes i forhold til 

forretningsorden samt aftaler i diverse samarbejdsudvalg.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

stk. 6. Områdegruppens kongresdelegerede er 

områdegruppebestyrelsen. I tilfælde af, at område- 

gruppen har yderligere eller færre antal delegerede 

træffes beslutning i områdegruppebestyrelsen.  
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§ 11. Regnskab og revision  

stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.  

 

stk. 2. Områdegruppekassereren fører områdegruppens 

regnskab, samt fører den nødvendige korrespondance 

med Dansk Jernbaneforbunds hovedkasserer.  

 

stk. 3. Kassereren udbetaler de af 

områdegruppeformanden og lokalgruppeformændene, 

anviste regninger og påser, at der ikke udbetales 

regninger, der ikke er tilslutning for fra 

områdegruppebestyrelsen.  

 

stk. 4. Regnskabet udsendes til alle lokalgrupper samt til 

stiles hovedbestyrelsen i henhold til  

Dansk Jernbaneforbunds love.  

 

Stk. 5. De af områdegruppebestyrelsen og 

tillidsmandsmødet valgte bilagskontrollanter reviderer 

regnskabet år til dato, mindst to gange årligt, konstaterer 

om bilag og de angivne midler er til stede og giver 

regnskabet påtegning herom. Derudover kan der foretages 

uanmeldt revision.  

 

stk. 6. slettes 

 

 

 

stk. 6. Medlemmerne hæfter ikke for områdegruppens 

gældsforpligtelser.  

 

§ 12. Økonomi  

stk. 1. Områdegruppens midler tilvejebringes jf.§ 10 stk. 

2 og stk. 3 i Dansk Jernbaneforbunds love. 

  

stk. 2. Honorar til områdegruppens 

bestyrelsesmedlemmer fastsættes af tillidsmandsmødet.  

 

stk.3. Områdegruppebestyrelsen fastlægger retningslinjer 

for hvilke udgifter som lokalgrupperne  

kan få betalt/afholdt. For hver lokalgruppe fastsættes et 

årligt maksimum beløb med udgangspunkt i bla. 

medlemstallet for depotet pr. 1. januar.  

 

stk. 4. Til områdegruppebestyrelsen og andre, der måtte 

foretage rejser eller deltage i møder på  

områdegruppens foranledning og vegne, kan der efter 

beslutning i områdegruppebestyrelsen udbetales diæter.  

 

stk. 5. Områdegruppen fører medlemskartotek. Det 

påhviler lokalgrupperne snarest at underrette 

områdegruppen om alle ændringer i medlemmernes 

faglige tilhørsforhold og lokalgruppens medlemstal.  

 

stk. 6. Områdegruppens egenkapital har til formål at sikre 

disponibel kapital til områdegruppens drift, samt 

afholdelse af møde, kurser, konferencer m.m.  

 

stk. 7. Områdegruppen afholder udgifter i forbindelse 

med tillidsmandsmøder og områdegruppe-

bestyrelsesmøder.  

 

§ 11. Regnskab og revision  

stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.  

 

stk. 2. Områdegruppekassereren fører områdegruppens 

regnskab, samt fører den nødvendige korrespondance 

med Dansk Jernbaneforbunds hovedkasserer.  

 

stk. 3. Kassereren udbetaler de af 

områdegruppeformanden og lokalgruppeformændene, 

anviste regninger og påser, at der ikke udbetales 

regninger, der ikke er tilslutning for fra  

områdegruppebestyrelsen.  

 

stk. 4. Regnskabet udsendes til alle lokalgrupper samt 

tilstiles hovedbestyrelsen i henhold til  

Dansk Jernbaneforbunds love.  

 

Stk. 5. De af områdegruppebestyrelsen og 

tillidsmandsmødet valgte bilagskontrollanter reviderer  

regnskabet år til dato, mindst 2 gange årligt, konstaterer 

om bilag og de angivne midler er til stede og giver 

regnskabet påtegning herom. Derudover kan der foretages 

uanmeldt revision.  

 

stk. 6. De lokalgrupper der undtagelsesvist fører eget 

regnskab jf. § 5. stk. 3 fremsender revideret årsregnskab 

til områdegruppen senest d. 1. marts.  

 

stk. 7. Medlemmerne hæfter ikke for områdegruppens 

gældsforpligtigelser.  

 

§ 12. Økonomi  

stk. 1. Områdegruppens midler tilvejebringes jvf. 

paragraf 10 stk. 2 og 3 i Dansk Jernbaneforbunds love.  

 

stk. 2. Honorar til områdegruppens 

bestyrelsesmedlemmer fastsættes af tillidsmandsmødet.  

 

stk.3. Områdegruppebestyrelsen fastlægger retningslinjer 

for hvilke udgifter som lokalgrupperne  

kan få betalt/afholde. For hver lokalgruppe fastsættes et 

årligt maksimum beløb med udgangspunkt i bla. 

medlemstallet for depotet pr. 1.januar.  

 

stk. 4. Til områdegruppebestyrelsen og andre, der måtte 

foretage rejser eller deltage i møder på  

områdegruppens foranledning og vegne, kan der efter 

beslutning i områdegruppebestyrelsen udbetales diæter.  

 

stk. 5. Områdegruppen fører medlemskartotek. Det 

påhviler lokalgrupperne snarest at underrette 

områdegruppen om alle ændringer i medlemmernes 

faglige tilhørsforhold og lokalgruppens medlemstal.  

 

stk. 6. Områdegruppens egenkapital har til formål at sikre 

disponibel kapital til områdegruppens drift, samt 

afholdelse af møde, kurser, konferencer m.m.  

 

stk. 7. Områdegruppen afholder udgifter i forbindelse 

med tillidsmandsmøder og områdegruppe-

bestyrelsesmøder.  
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stk. 8. I tilfælde af at en del af områdegruppens 

medlemmer overgår til en anden virksomhed med  

organisationsaftale med Dansk Jernbaneforbund, træffes 

beslutning om økonomiske forhold af områdegruppe-

bestyrelsen.   

 

Denne lov er vedtaget på tillidsmandsmødet den 

05.12.2019 og træder i kraft umiddelbart herefter. 

 

 

 

 

stk. 8. I tilfælde af at en del af områdegruppens 

medlemmer overgår til en anden virksomhed med  

organisationsaftale med Dansk Jernbaneforbund, træffes 

beslutning om økonomiske forhold af områdegruppe-

bestyrelsen.  

 

   


