VEDTÆGTER

Kapitel I – Navn, hjemsted og formål

§ 1 Landssammenslutningens navn og hjemsted
Stk. 1.
Foreningens navn er Landssammenslutningen Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund
Stk. 2.
Landssammenslutningen har hjemsted i Hovedstadsområdet.

§ 2 Landssammenslutningens formål
Stk. 1.
Det er Landssammenslutningens formål:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

At samle alle frisører og kosmetikere og elever samt øvrige inden for frisør- og kosmetikerfaget i Danmark, som ikke er arbejdsgivere.
At søge samarbejde med søsterorganisationer i udlandet.
At varetage medlemmernes interesser ved indgåelse og vedligeholdelse af kollektive overenskomster.
At udgive et nyhedsbrev.
At arbejde for et sundere arbejdsmiljø for medlemmerne
At styrke medlemmernes faglige og arbejdsmarkedspolitiske aktivitet gennem et omfattende uddannelses- og oplysningsarbejde.
At arbejde for ligestilling i samfundet.
At arbejde for en god seniorpolitik for ældre medlemmer.
At søge oprettet elevklubber.
At arrangere efteruddannelse til fremme af den faglige dygtighed og alsidighed.

Kapitel II - Struktur

§3
Stk. 1
Landssammenslutningen er medlem af Serviceforbundet.

Stk. 2
Landssammenslutningens vedtægter og arbejde skal være i overensstemmelse med Serviceforbundets
vedtægt og Serviceforbundets hovedbestyrelses anvisninger.
Stk. 3. Landssammenslutningen danner en afdeling i henhold til Serviceforbundets vedtægter.
Kapitel III – Medlemmernes rettigheder og pligter

§ 4 Medlemskab
Stk. 1.
Som medlem af Landssammenslutningen kan kun optages frisører, kosmetikere og elever samt i øvrigt
personer, der arbejder inden for frisør- og kosmetikerfaget, og som ikke er arbejdsgiver. Enhver medlemsoptagelse finder sted under forbehold af Serviceforbundets godkendelse.
Stk. 2.
Hovedbestyrelsen kan - under godkendelse af Serviceforbundet - når særlige forhold gør sig gældende
efter indstilling fra Landssammenslutningens formandskab optage andre personer. Orienteringen skal
indeholde en begrundelse for den skete optagelse.
Stk. 3.
Ved optagelse af ekskluderede medlemmer og personer, der har gæld til forbundet eller optagelsessøgende, der har udøvet foreningsskadelig virksomhed m.v., kan Serviceforbundets hovedbestyrelse fastsætte særlige økonomiske vilkår for optagelsen.
Stk. 4.
Optagelse kan nægtes personer, som tidligere er ekskluderet af Serviceforbundet eller et andet fagforbund, fordi de har arbejdet som strejkebrydere, eller som på anden måde har modarbejdet fagbevægelsens formål, jf. Serviceforbundets vedtægter § 8, c og d.
Stk. 5.
Hvert medlem får ved optagelsen et eksemplar af Landssammenslutningens vedtægter samt overenskomst. Derudover udleveres Serviceforbundets vedtægter samt et medlemsbevis.

§ 5 Særlige pligter
Stk. 1.
Som medlem er man forpligtet til at overholde Landssammenslutningens og Serviceforbundets vedtægter. De nedenfor nævnte forpligtelser består under medlemsskabet og i indtil 1 år efter medlemsskabets
ophør.
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Stk. 2.
Under en konflikt må et medlem ikke tage arbejde hos nogen, der omfattes af konflikten.
Stk. 3.
Frisør og Kosmetiker Forbundets medlem må ikke medvirke til at undergrave forbundets overenskomster,
ved at handle i strid med overenskomstens bestemmelser om oprettelse af selvstændig virksomhed. (Der
henvises til stk.17).
Stk. . 4
Medlemmerne må ikke gå i lære eller tage kursus for at uddanne sig, hvis denne uddannelse foregår i
forretningstiden på steder, hvor der modtages betaling for udført arbejde, hvad enten medlemmet får
eller yder vederlag derfor. Dette er dog ikke til hinder for, at medlemmer deltager i sædvanlig efteruddannelse i udlandet.
Stk. 5.
Hovedbestyrelsen kan dispensere fra reglerne i stk. 2-7.
Stk. 6.
Ved overtrædelse af forpligtelserne efter stk. 2 og 7, samt ved anden foreningsskadelig virksomhed kan
hovedbestyrelsen idømme den pågældende en foreningsbøde, der ikke kan overstige den overenskomstmæssige garantiløn for en måned.
Ved overtrædelse af forpligtelserne efter stk. 3-6 kan forretningsudvalget idømme den pågældende en
foreningsbøde, der ikke kan overstige den overenskomstmæssige garantiløn for en måned.
Stk. 7.
Eventuel gæld til Landssammenslutningen modregnes i alle udbetalinger.
Stk. 8.
Medlemmer, som overføres til et andet fags forbund eller til en søsterorganisation i udlandet, betragtes
som udtrådt af Landssammenslutningen fra den dag, overførelsen finder sted.
Stk. 9.
Medlemmer, som overgår til selvstændig virksomhed eller til beskæftigelse i brancher uden for forbundet,
skal betale kontingent til den dag, de overføres til en anden organisation, slettes af Landssammenslutningen eller udmeldes af Landssammenslutningen.
Stk. 10.
Udmeldelse af Landssammenslutningen skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.
Pensionister kan udmeldes uden varsel til månedens udgang.
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Stk. 11.
Medlemmerne hæfter ikke for Landssammenslutningens økonomiske forpligtelser. Ved sletning eller udmeldelse har medlemmerne ikke krav på nogen del af Landssammenslutningens formue.
Stk. 12.
Et medlem, der ikke har indbetalt sit kontingent rettidigt, slettes som medlem af Landssammenslutningen
i overensstemmelse med reglerne i lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring. Gældende uddrag af denne er optrykt bagest i lovene som bilag.
Stk. 13.
Hvis et medlem under lockout eller strejke tager arbejde på en konfliktramt arbejdsplads, jf. stk. 3,
ekskluderes medlemmet af Landssammenslutningen.

Stk. 14.
Hovedbestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om eksklusion på grund af foreningsskadelig virksomhed.
Stk. 15.
Hovedbestyrelsen beslutter om og i givet fald på hvilke vilkår, ekskluderede medlemmer kan genindtræde
i landssammenslutningen.
Stk. 16.
Et medlem, der er ekskluderet, kan efter 1 år og mod erlæggelse af en bod, hvis størrelse fastsættes af
hovedbestyrelsen, genoptages, når Landssammenslutningen og Serviceforbundet finder dette begrundet.

§ 6 Kontingent elever
Kontingentet for elever, der fastsættes af hovedbestyrelsen, forhøjes hvert år pr. 1. januar med samme
procent, som Serviceforbundets medlemsbidrag til LO reguleres med.

§ 7 Kontingent – svende
Stk. 1
Landssammenslutningens Hovedbestyrelse fastsætter kontingentet for sammenslutningens medlemsgrupper, som nøje beskrives af Landssammenslutningens Hovedbestyrelse.
Kontingentet forhøjes hvert år pr. 1. januar med samme procent som Serviceforbundets medlemsbidrag
til LO reguleres med, dog minimum 3%.

Stk. 2
Hovedbestyrelsen kan under særlige omstændigheder give medlemmerne hel eller delvis kontingentfritagelse.
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Stk. 3
Kontingentets anvendelse sker efter hovedbestyrelsens beslutning.
Stk. 4
Hovedbestyrelsen kan udskrive ekstrakontingent.

§ 8 Forsikring
Personsikring – heltidsulykke- og gruppelivsforsikring.
Samtlige af landssammenslutningens erhvervsaktive medlemmer, der ikke er fyldt 70 år, er dækket hele
døgnet af en obligatorisk Personsikring tegnet i forsikringsselskabet ALKA.
Undtaget fra dækningen er medlemmer,
•
der overgår til folkepension og samtidig ophører med at arbejde
•
der betaler faglærerkontingent

Forsikringssummerne, der indeksreguleres hvert år den 1. januar.
Dækningen omfatter:
Heltidsulykkesforsikring - sum ved invaliditet (ekskl. Efterlønsmodtagere)
Heltidsulykkesforsikring - sum ved invaliditet (efterlønsmodtagere)
Gruppelivsforsikring - sum ved død.

§ 9 Konfliktunderstøttelse
Hovedbestyrelsen og Serviceforbundet træffer beslutning om understøttelse under lovlige konflikter, jf.
Serviceforbundets vedtægter herom.

§ 10 Faglig bistand og retshjælp
Stk. 1.
Landssammenslutningen yder faglig bistand og retshjælp i overensstemmelse med bestemmelserne i
Serviceforbundets vedtægter § 20. Faglig bistand ydes i sager om ansættelsesforhold opstået efter
mindst 6 måneders medlemskab. Daglig Ledelse kan i særlige tilfælde fravige anciennitetskravet.
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Stk. 2
Landssammenslutningen yder faglig bistand og retshjælp i overensstemmelse med bestemmelserne i
Serviceforbundets vedtægter § 20.

§ 11 Medlemsblad
Landssammenslutningen udsender nyhedsbreve.

§ 12 Kursustilbud
Stk. 1
Hovedbestyrelsen beslutter i hvilket omfang, der kan ydes tilskud til uddannelsesmæssige og faglige
aktiviteter for medlemmerne og Landssammenslutningens tillidsrepræsentanter m.v.
Stk. 2.
Hovedbestyrelsen skal arbejde for, at der laves kurser for alle nyvalgte tillidsrepræsentanter senest i det
første år efter valget.
Kapitel IV – Ledelse

§ 13 Delegeretmøde
Stk. 1.
Delegeretmødet er Landssammenslutningens højeste myndighed. Delegeretmødet afholdes hvert 4. år.

Delegeretmøde skal indkaldes med mindst 3 måneders varsel.
Delegeretmødet består af 30 medlemmer.
De delegerede vælges blandt interesserede medlemmer.
Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for valgets gennemførelse.
Valg af delegerede skal foretages 4 måneder før det ordinære delegeretmøde. Ved indkaldelse til ekstraordinært delegeretmøde fungerer de delegerede, der var valgt til sidste ordinære delegeretmøde.
Stk. 2.
Ved delegeretmødet skal forslag, som ønskes behandlet, være indsendt til hovedbestyrelsen senest 2
måneder før delegeretmødets afholdelse.
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Samtlige indkomne forslag, dagsordenen for delegeretmøde, en beretning over Landssammenslutningens
virksomhed siden sidste delegeretmøde samt regnskabet offentliggøres på Landssammenslutningens
hjemmeside senest 1 måned før delegeretmødets afholdelse. Samme materiale sendes til de delegerede
senest 1 måned, før delegeretmødet finder sted.

Stk. 2a.
Serviceforbundet har ret til at lade sig repræsentere ved en Landssammenslutnings delegeretmøder og
bestyrelsesmøder. Et eksemplar af indkaldelsen til sådanne møder sendes samtidig med indkaldelsen til
Serviceforbundet.
Stk. 3.
Hovedbestyrelsen eller 10% af medlemmerne kan indkalde til et ekstraordinært delegeretmøde, når det
findes nødvendigt. Indkaldelse skal ske skriftlige med angivelse af dagsorden senest 1 måned før det
ekstraordinære delegeretmøde.
Stk. 4.
Såfremt formanden går af i perioden mellem to delegeretmøder indkaldes til et nyt delegeretmøde for at
vælge ny landssammenslutningsformand. Såfremt næstformanden afgår, konstituerer bestyrelsen en ny
næstformand frem til førstkommende delegeretmøde.
Stk. 5.
Der kan højst vælges 2 medlemmer fra samme arbejdsgiver som delegerede til delegeretmødet.
Stk. 6.
De delegerede må ikke være i kontingentrestance.
Stk. 7.
Delegeretmødet vedtager en forretningsorden samt diæter m.v. til de delegerede.
Stk. 8.
Alle beslutninger om lovændringer, beslutningsforslag og valg sker ved simpelt flertal. Dirigenten eller 5
delegerede kan forlange skriftlig afstemning.
Stk. 9.
Delegeretmødet vælger 2 kritiske revisorer med 2 suppleanter for disse.
Stk. 10.
Bestyrelsesmedlemmerne forlader hovedbestyrelsen ved udgangen af den måned, hvori de ophører endeligt i frisørfaget som lønmodtagere.

-7-

§ 14 Hovedbestyrelsen
Stk. 1.
Landssammenslutningens hovedbestyrelse består af landssammenslutningsformand, næstformand samt
9 repræsentanter og 2 suppleanter.
Hovedbestyrelsen vælges på det ordinære delegeretmøde. Posten som hovedbestyrelsesmedlem er personlig, og kan ikke overdrages til andre. Ved udtræden af faget indtræder så vidt muligt suppleanten.
Stk. 2.
Formanden indkalder til hovedbestyrelsesmøde 4 gange om året eller efter behov. 1/3 af hovedbestyrelsens medlemmer kan endvidere skriftligt forlange møde indkaldt. Indkaldelsen til hovedbestyrelsesmødet
og fremsendelse af materiale sker via mail.
Stk. 3.
Hovedbestyrelsen vedtager på sit første møde en forretningsorden.
Der laves ved hovedbestyrelsesmøderne beslutningsreferater fra møderne.
Referaterne udsendes senest 1 måned efter hvert møde til hovedbestyrelsesmedlemmerne.
Stk. 4.
Hovedbestyrelsen fastsætter de i Landssammenslutningen fastansatte – valgte som ansatte - tillidsrepræsentanters løn. Hovedbestyrelsen fastsætter tillige eventuelle tabt arbejdsfortjeneste, rejsegodtgørelse mv. for Landssammenslutningens tillidsrepræsentanter.
Stk. 5.
Hvis et hovedbestyrelsesmedlem i perioden mellem delegeretmøder ikke fortsat arbejder i faget, skal
pågældende udtræde af hovedbestyrelsen.
Stk. 6.
Hovedbestyrelsen er Landssammenslutningens højeste myndighed mellem delegeretmøderne.
Stk. 7.
Der nedsættes efter hvert delegeretmøde et forretningsudvalg. Forretningsudvalget består af formand,
næstformand samt 3 yderligere medlemmer, som hovedbestyrelsen udpeger af sin midte.
Forretningsudvalget afholder møder mindst 8 gange om året. Forretningsudvalget fastsætter sin forretningsorden, der skal godkendes af hovedbestyrelsen. Forretningsudvalget træffer under ansvar for hovedbestyrelsen afgørelse i spørgsmål, der ikke kan afvente indkaldelse af hovedbestyrelsen. Forretningsudvalget deltager herudover i møder i Serviceforbundets Hovedbestyrelse samt andre organer og forsamlinger, som landsforeningen er repræsenteret i.
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§ 15 Ledelsen
Stk. 1.
Delegeretmødet vælger enkeltvis en formand, en næstformand samt de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer.
Formanden er ansvarlig for landssammenslutningens nyhedsbrev.
Stk. 2.
Formanden forestår den overordnede ledelse af landssammenslutningen under ansvar for hovedbestyrelsen.
Stk. 3
Såfremt formand og/eller næstformand (dersom næstformanden er lønnet) fratræder i en valgperiode
eller ikke opnår genvalg uanset om det sker efter dennes eget ønske, ydes der den pågældende en
fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn inklusiv pension og inklusive feriepenge.
Ud over fratrædelsesgodtgørelsen ydes der en fratrædelsesløn svarende til:
1 måneds fuld løn ved fratræden efter 6 måneders virke.
3 måneders fuld løn efter 3 års virke.
6 måneders løn herefter
Godtgørelse og løn kommer ikke til udbetaling, såfremt den pågældende væsentligt har misligholdt sine
forpligtelser over for Landssammenslutningen.

Kapitel V – Tegningsret, Regnskab og Revision

§ 16 Tegningsret
Landssammenslutningen tegnes af landssammenslutningsformand og næstformand.
Beslutninger af vidtgående betydning for Landssammenslutningen, herunder beslutninger om iværksættelse af drift af kooperative virksomheder, køb og salg af fast ejendom forelægges dog hovedbestyrelsen.

§ 17 Regnskabet
Stk. 1.
Formanden eller den han eller hun bemyndiger hertil fører Landssammenslutningens regnskab, som afsluttes hvert år den 31. december og derefter i revideret stand forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse.
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Formanden er ansvarlig for førelsen af Landssammenslutningens regnskab, som afsluttes hvert kvartal
og derefter i revideret stand forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse.
Regnskabet sendes til bestyrelsesmedlemmerne før et bestyrelsesmøde.
Stk. 2.
Regnskabet skal udvise den kontante beholdning, bankbeholdning samt de aktier eller de i værdipapirer
i øvrigt anbragte midler med nøjagtige oplysninger om, hvor og hvorledes de er anbragt. I regnskabet
opføres desuden status med nøjagtig angivelse af aktiver og passiver.
Størrelsen af egenkapital opgøres efter handelsværdi (kursværdi). For fast ejendom lægges den seneste
offentlige kontantvurdering til grund.
Kravene til specifikation omfatter regnskabet. Det almindelige årsregnskab udfærdiges som sædvanligt i
overensstemmelse med almindelig god regnskabsskik.
Stk. 3.
I landssammenslutningen må ikke opbevares et større kontant beløb end det, der er nødvendigt til landssammenslutningens løbende udgifter.
Stk. 4.
Landssammenslutningens pengemidler anbringes i samråd med Landssammenslutningens revisor, der
skal være statsautoriseret.

§ 18 Revision af regnskab
Stk. 1.
Regnskabet revideres af de kritiske revisorer valgt på delegeretmødet og af en statsautoriseret revisor,
der udpeges af hovedbestyrelsen.
Stk. 2.
Fratræder en kritisk revisor i perioden, indkaldes den suppleant, der fik det højeste stemmeantal. Revisorerne kan oppebære et honorar, som fastsættes af hovedbestyrelsen.
Stk. 3.
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet udsendes fra Landssammenslutningen
hvert år inden udgangen af maj måned.
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Stk. 4.
Revisorerne skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisorskik og herunder foretage
en kritisk gennemgang af Landssammenslutningens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt. Den
kritiske gennemgang af regnskabet foretages af de kritiske revisorer valgt på delegeretmødet.
Stk. 5.
Den daglige ledelse skal give revisorerne adgang til at foretage de undersøgelser, som disse finder nødvendige, og de skal sørge for, at revisorerne får de oplysninger og den bistand, som disse anser for
nødvendigt for udførelsen af deres hverv.
Stk. 6.
Revisorerne skal ved påtegning på årsregnskabet bekræfte, at det er revideret.
Påtegningen skal indeholde oplysninger om den stedfundne revision og om eventuelle bemærkninger,
den har givet anledning til.
Kapitel VI – Overenskomster

§ 19 Forhandling
Stk. 1.
Hovedbestyrelsen er samtidig Landssammenslutningens forhandlingsudvalg. Landssammenslutningsformanden er formand for forhandlingsudvalget. I øvrigt henvises til Serviceforbundets vedtægter § 12 c.

§ 20 Urafstemning
Stk. 1.
Forhandlingsresultater af decentrale overenskomstforhandlinger skal til urafstemning blandt de medlemmer, der omfattes af resultatet, og afgøres efter almindeligt stemmeflertal.
Stk. 1a.
Teknisk, organisatorisk planlægning og gennemførelse af afstemningen varetages af Serviceforbundets
sekretariat. Afstemning kan foretages elektronisk.
Stk. 2.
Ved samforhandlede overenskomster følges eventuelt særligt aftalte afstemningsregler.
Stk. 3.
Hvis der ikke opnås et forhandlingsresultat ved decentrale forhandlinger, og der fremsættes mæglingsforslag af statens forligsmand, omfattes afstemningen af de i Forligsmandslovens gældende regler.
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Kapitel VII – Organisationsændring m.v.

§ 21 Lovændringer
Forslag til ændringer i landssammenslutningens love behandles efter reglerne i § 13.

§ 22 Sammenslutning
Landssammenslutningen kan kun sammenlægges med en eller flere landssammenslutninger, såfremt der
på to på hinanden følgende delegeretmøder er mere end 2/3 af de delegerede, der stemmer herfor, jf.
Serviceforbundets vedtægter § 1.

§ 23 Opløsning og udtræden
Landssammenslutningen kan kun opløses, såfremt der på to på hinanden følgende delegeretmøder er
mere end 2/3 af de delegerede, der stemmer herfor. Udtræden af Serviceforbundet sker med respekt af
Serviceforbundets vedtægter.

§ 24 Fremgangsmåde
Beslutninger efter §§ 23 og 24 kan træffes på ekstraordinære delegeretmøder, såfremt 1. og 2. delegeretmøder indkaldes med mindst 14 dages mellemrum.

§ 25 Ikrafttrædelse
Denne lovs bestemmelser træder, får så vidt de pågældende bestemmelser ikke allerede er gældende, i
kraft ved vedtagelsen.

§ 26 Bemyndigelser
Delegeretmødet giver hovedbestyrelsen bemyndigelse til at udarbejde lovene i overensstemmelse med
de på delegeretmødet trufne beslutninger, herunder at foretage sådanne redaktionelle ændringer, som
anses for nødvendige.
Hovedbestyrelse bemyndiges til at forhandle og indgå aftale om ændret A-kasseorganisationstilknytning
under hensyntagen til Serviceforbundets vedtægter.
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Bilag :
Sletteregel
Stk. 1.
Et medlem, der undlader at betale kontingent rettidigt, slettes som medlem af landssammenslutningen
med virkning fra det tidspunkt, indtil hvilket medlemmet har betalt bidrag. Slettelsen kan dog kun finde
sted, hvis medlemmet ikke har betalt det skyldige medlemsbidrag senest tre uger efter, at medlemmet
skriftligt er blevet underrettet om kontingentrestancen.
Stk. 2.
Slettelsen kan dog finde sted, når der er en vis restance, idet slettelse alene kan ske, hvis medlemmet
ved en måneds udgang skylder kontingent for mindst en måned.
Stk. 3.
For at slettelse kan finde sted, skal der dog fremsendes en skrivelse (ikke nødvendigvis anbefalet), hvoraf
det fremgår, at slettelse sker, hvis det skyldige medlemsbidrag ikke betales senest tre uger efter underretningen.
Stk. 4.
Når et medlem kommer i den situation, at der skal fremsendes meddelelse om slettelse, vil hele beløbet
– altså indtil udgangen af forudgående måned – være forfaldent til betaling.

Senest ændret på Delegeretmøde den 4. oktober 2021.
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