Gældende vedtægter
Vedtægter for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
Som vedtaget d. 10. april 2016

Kapitel 1: Navn og formål
§ 1.

Organisationens navn er Landssammenslutningen af Handelsskoleelever. Navnet forkortes
LH og oversættes til engelsk: The National Federation of Business Students in Denmark.

§ 2.

LHs formål er: - at koordinere handelsskoleelevernes uddannelsespolitiske interesser og
varetage disse overfor skole og myndigheder. - at sikre handelsskoleelevernes indflydelse på
skolerne gennem en styrkelse af skolernes elevdemokrati.

§ 3.

LH er en partipolitisk uafhængig interesseorganisation.

Kapitel 2: Medlemsforhold
§ 4.

Alle handelsskoleelever er medlemmer af LH, når deres respektive elevråd har indbetalt
kontingent. Medlemskab gælder indtil udmeldelse.

Stk. 2

Kun elever, der er indskrevet på en HHX-, Merkantil EUX- eller Merkantil EUD-uddannelse
kan være medlemmer.

Stk. 3

Elever fra ikke-medlemsskoler kan deltage i vores arrangementer

§ 5.

Udmeldelse sker ved skriftlig begæring til LHs sekretariat og effektueres straks.

§ 6.

Handelsskoleelever kan påregne rådgivning af juridisk, undervisningspolitisk og økonomisk
karakter.

§ 7.

Forretningsudvalget kan med to tredjedeles flertal ekskludere et medlem af
Landssammenslutningen af Handelsskoleelever med øjeblikkelig virkning, at vedkommende
ikke kan deltage i foreningens aktiviteter. Dette kan kun ske, hvis medlemmet modarbejder
foreningens interesser. Denne beføjelse kan udelukkende gøres gældende såfremt et eller flere
kriterier er opfyldt:
1) Medlemmet udøver foreningsskadelig virksomhed
2) Medlemmet har ydet betydelig fysisk eller psykisk skade imod et andet
medlem af foreningen
3) Medlemmet har ydet en betydelig økonomisk skade på foreningens ejendom,
eller groft uagtsomt har påført foreningen et betydeligt erstatningsansvar på
materiel såvel som personer.
Medlemmet og evt. bisidder har fremmøde- og taleret ved sagens behandling. såfremt
forretningsudvalget har truffet beslutning om ekskludering af et medlem, har dette medlem
mulighed for at anke beslutningen på førstkommende bestyrelsesmøde, hvorefter

bestyrelsesmødet skal stemme om vedkommendes ekskludering. Beslutningen vedtages med
2/3- flertal i bestyrelsen.
Kapitel 3: Kontingenter
§ 8.

Medlemsskoler betaler et årligt kontingent, der er gældende for én kontingentperiode.

Stk. 2

Kontingentperioden løber fra indmeldingsdatoen og et år frem, dog med deltagelse på
minimum og maksimum én ordinær Generalforsamling.

Stk. 3

Kontingentet fastsættes på Generalforsamlingen.

Kapitel 4: Organisationens myndighed
§ 9.

A. Generalforsamlingen.
B. Medlemskonferencen.
C. Bestyrelsen.
D. Forretningsudvalget

Kapitel 5: Generalforsamlingen
§ 10.

Generalforsamlingen er LHs øverste myndighed.

§ 11.

Generalforsamlingen samles årligt i første halvår. Bestyrelsen udsender skriftlig indkaldelse
og forhandlingsoplæg senest seks uger før mødets afholdelse.

Stk. 2

Forslag til vedtagelse på Generalforsamlingen skal være LHs sekretariat i hænde senest tre
uger før mødets afholdelse. Kun elevråd, der er medlem af LH, LH’s regioner og Bestyrelsen,
kan stille forslag og ændringsforslag.

Stk. 3

Bestyrelsen udsender mindst dagsorden, forretningsorden, beretninger, indkomne forslag, det
reviderede regnskab og program senest to uger før mødets afholdelse.

Stk. 4

Forhandlingsoplægget skal mindst indeholde principprogram og vedtægter samt eventuelle
ændringsforslag til disse.

§ 12.

Delegerede og observatører på Generalforsamlingen skal være indskrevet på en af de i § 4 stk.
2 nævnte uddannelser eller være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2

Elevråd, der har betalt kontingent i indeværende kontingentperiode, kan sende tre delegerede
og et af bestyrelsen fastsat antal observatører til generalforsamlingen.

Stk. 3

Elevråd, der ikke er medlemmer af LH eller ikke har betalt kontingent i indeværende
kontingentperiode, kan kun sende observatører.

Stk. 4

Delegerede har stemme- og taleret.

Stk. 5

Gæster og observatører har taleret, men ikke stemmeret.

Stk. 6

Bestyrelsesmedlemmer er delegerede for foreningen og har stemme- og taleret på
generalforsamlingen.

§ 13.

Bestyrelsen kan invitere gæster til Generalforsamlingen.

§ 14.

Bestyrelsen vedtager dagsorden for mødet, som der mindst skal indeholde følgende punkter:
A. Valg af dirigenter
B. Valg af referenter
C. Fremlæggelse af bestyrelsens politiske og organisatoriske beretning
D. Godkendelse af regnskab
E. Fastsættelse af kontingent
F. Indkomne forslag
G. Valg af:
1) Formand
2) Politisk næstformand
3) Organisatorisk næstformand
4) Tre landsvalgte bestyrelsesmedlemmer
5) Tolv regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. § 14 stk. 2
6) En kritisk revisor samt en suppleant
H. Udtalelser
I. Eventuelt

Stk. 2

Ved valg af regionsvalgte suspenderes mødet, og valget foregår i de respektive regioner.

§ 15

Der udarbejdes af Generalforsamlingen et skriftlig beslutningsreferat med opsamling af
debatter, der gøres tilgængeligt på LH’s hjemmeside senest seks uger efter
Generalforsamlingens afholdelse.

§ 16

Den ekstraordinære Generalforsamling træder sammen efter mindst halvdelen af bestyrelsen
eller mindst ti medlemsskoler, der er fordelt på tre regioner, skriftligt og med anført
begrundelse har begæret dette.

Kapitel 6: Valghandlingen og valgbarhed
§ 17.

Kun elever, der går på en medlemsskole er valgbare. Elever, der har afsluttet en HHX eller en
EUX-/EUD merkantil indenfor et år eller har afsluttet en EUD eller EUX merkantil og er i
gang med en elevplads inden for det merkantile område, kan opstilles på vegne af en
medlemsskole.

Stk. 2

Undtaget er dog valget til de kritiske revisorer

Stk. 3

Hvis man ønsker at opstille til e n tillidspost i LH, enten på regionalt eller nationalt niveau, må
man ikke have tillidsposter i andre organisationer indenfor elevbevægelsen.1

§ 18

Alle delegerede og observatører fra medlemsskoler kan opstille kandidater til posterne som
formand, næstformand samt bestyrelsesmedlem. Opstillingsfrister fastsættes i
forretningsordenen.

Stk. 2

Der skal udarbejdes personlige profiler på hver enkelt kandidat til formands-, næstformændsog landsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Disse skal uddeles på Generalforsamlingen.

1

Elevbevægelsen er defineret som Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Danske Gymnasieelevers
Sammenslutning, Erhvervsskolernes Elevorganisation og Danske SkoleElever.

§ 19.

Ved personvalg har hver opstillet mulighed for at motivere for sig selv eller få en anden til at
motivere for sig inden afstemningen.

Stk. 2

Der er mulighed for at stille spørgsmål fra salen til de opstillede kandidater til posterne som
Formand, Næstformand og Landsvalgt Bestyrelsesmedlem, såfremt de opstillede kandidater
tillader dette. I tilfælde af tillidsvalg er det op til den opstillede at tillade eller afvise
spørgsmål. Ved kampvalg skal kandidaterne være enige om dette.

Stk. 3

I forretningsordenen fastsættes regler for taletid til motiveringen.

§ 20.

Såfremt der er opstillet en person til posten som formand eller næstformand, afholdes
tillidsafstemning. Såfremt der stilles mistillid til den opstillede, har personen ikke mulighed
for at indtage posten. I en sådan situation fremsætter dirigenterne forslag om, hvordan
opstillingsmuligheden genåbnes.

Stk. 2

Såfremt der er opstillet to personer til posten som formand eller næstformand afholdes
skriftligt valg, hvor den kandidat, der får flest stemmer, bliver valgt. Såfremt der er opstillet
tre eller flere kandidater til de nævnte poster, afholdes skriftligt valg. Såfremt en af de
opstillede får over 50 % af stemmerne i den første valgrunde, er vedkommende valgt. Ellers
udelukkes den kandidat, der får færrest stemmer, hvorefter der på ny afholdes kampvalg efter
denne model. Denne metode fortsættes, indtil en af kandidaterne får over 50 % af stemmerne.

§ 21.

Hvis der er 3 opstillede som landsvalgte bestyrelsesmedlemmer er der tillidsvalg. Er der flere,
kan hver delegeret stemme på 2 kandidater. De 3 kandidater med flest stemmer er valgt.

Stk. 2
Stk. 3
§ 22.

Afstemninger undtaget personvalg foregår ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning foregår,
hvis mindst 15 % af de delegerede kræver det.

Stk. 2

Stemmeflertal er gældende ved enhver afstemning dog undtaget afstemninger om
vedtægtsændringer.

Stk. 3

Beslutninger om vedtægtsændringer kan kun ske på Generalforsamlingen, og kun ved at
mindst 2/3 af de tilstedeværende delegerede stemmer herfor.

Stk. 4

Personvalg foregår ved skriftlig afstemning

§ 23.

Valg af Kritisk Revisor og revisorsuppleant foregår på samme måde som ved valg af Formand
og Næstformand, men er dog ikke underlagt tillidsafstemning.

Stk. 2

LH har to kritiske revisorer, der er valgt for to år ad gangen samt en suppleant. Den ene
kritiske revisor vælges i ulige år, og den anden kritiske revisor vælges i lige år. Suppleanten er
valgt for et år.

Kapitel 7: Medlemskonferencen
§ 24.

Medlemskonferencen er LH’s næsthøjeste myndighed og sammentræder én gang årligt i sidste
halvår.

Stk. 2

Medlemskonferencens formål er at evaluere og analysere den aktuelle uddannelsespolitiske
situation i Danmark samt at fastsætte LH’s arbejde det kommende år.

§ 25.

Bestyrelsen udsender skriftlig indkaldelse senest seks uger før mødets afholdelse.

Stk. 2

Bestyrelsen udsender mindst dagsorden, forretningsorden, beretninger, indkomne forslag og
budget til handlingsplan senest seks uger før mødets afholdelse.

§ 26

Delegerede og observatører på Medlemskonferencen skal være indskrevet på en af de i § 4
stk. 2 nævnte uddannelser eller være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2

Elevråd, der har betalt kontingent i indeværende kontingentperiode, kan sende tre delegerede
og et af bestyrelsens fastsate antal observatører til Medlemskonferencen.

Stk. 3

Elevråd, der ikke er medlem af LH, kan kun sende et af bestyrelsen fastsat antal observatører
til Medlemskonferencen.

Stk. 4

Delegerede har stemme- og taleret.

Stk. 5

Gæster og observatører har taleret, men ikke stemmeret.

Stk. 6

Bestyrelsesmedlemmer er delegerede for foreningen og har derfor tale- og stemmeret til
medlemskonferencen.

§ 27

Bestyrelsen kan invitere gæster til Medlemskonferencen.

§ 28

Bestyrelsen vedtager dagsorden for mødet mindst indeholdende følgende punkter:
A. Valg af dirigenter
B. Valg af referenter
C. Fremlæggelse af bestyrelsens politiske og organisatoriske beretning
D. Behandling af handlingsplan
E. Indkomne forslag
F. Behandling af budget
G. Udtalelser
H. Eventuelt

Kapitel 8: Bestyrelsen
§ 29

Bestyrelsen er mellem Generalforsamlingerne og Medlemskonferencerne organisationens
øverste myndighed. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Generalforsamlingen og
Medlemskonferencen.

§ 30.

Bestyrelsen består af formand, politisk næstformand, organisatorisk næstformand, tre
landsvalgte og tolv regionsvalgte.

Stk. 2

Formandsskabet aftræder generalforsamlingen officielt den 1. juli. I tidsperioden mellem
Generalforsamlingen og 1. juli varetager det afgående formandskab overleveringen til det nye
formandskab. Det afgående formandskab tegner ikke foreningen juridisk og har ikke
økonomisk råderet. Den afgående formand vil fungere som foreningens talsperson udadtil.
Såfremt en eller flere fra det afgående formandskab genopstiller og vælges, ses der bort fra
denne paragraf.

Stk. 3

I tilfælde af formandens afgang suppleres denne af den politiske næstformand indtil den
ekstraordinære generalforsamling har valgt en ny formand.I tilfælde af enten den politiske
eller organisatoriske næstformand, suppleres denne på næstkommende bestyrelsesmøde og er
valgt indtil den ekstraordinære generalforsamling træder sammen

Stk. 4

I tilfælde af at et landsvalgt bestyrelsesmedlem fratræder sin post, suppleres denne på
næstkommende bestyrelsesmøde. Der skal gøres opmærksom på at alle kan stille op

§ 31

LH tegnes juridisk af formand og næstformænd i forening i henhold til bestyrelsens
økonomiske dispositioner.

§ 32

På første bestyrelsesmøde efter Generalforsamlingen skal bestyrelsen udarbejde og vedtage
forretningsorden og regulativer for bestyrelsen og sekretariats arbejde.

Stk. 2

Såfremt at mindst halvdelen af de i bestyrelsen stemmeberettigede ønsker en sag udsendt til
høring eller afstemning hos de enkelte elevråd, skal dette finde sted.

Stk. 3

Bestyrelsen kan ansætte og afskedige personale til at varetage den daglige ledelse af
sekretariatet samt andre opgaver. Denne kompetence kan videregives til sekretariatschefen.

Kapitel 9: Forretningsudvalget
§33.

Forretningsudvalget består af formand, politisk næstformand, organisatorisk næstformand og
tre landsvalgte og er LH’s daglige ledelse.

Stk. 2

Forretningsudvalget er foreningens fire højest myndighed og er underlagt bestyrelse,
Medlemskonferencen og Generalforsamlingen.

Stk. 3

Forretningsudvalget arbejder ud fra det af bestyrelsen valgte kommissorium og står til ansvar
over for bestyrelsen

§34

Forretningsudvalget er det koordinerede led, der leder arbejdet imellem bestyrelsesmøderne
og er bindeled mellem sekretariatet, bestyrelse, aktive og udvalg.

Stk. 2

I tilfælde af politiske eller organisatoriske sager der skulle være af særlig presserende
karakter, kan forretningsudvalget træffe beslutning herom. Ud fra hvad der klart står i
principprogrammet; vedtægter, handlingsprogrammet eller bestyrelsens beslutninger.

Stk. 3

I sådanne tilfælde skal det på næstkommende bestyrelsesmøde behandles af bestyrelsen.

Kapitel 10: Regioner
§ 35.

Landets handelsskoler er inddelt i seks geografiske regioner. Regionsgrænserne fastsættes af
Generalforsamlingen.

Stk. 2

Alle skoler i regionen kan deltage i regionsarbejdet.

Stk. 3

Elevråd, der ikke har betalt kontingent i indeværende kontingentperiode, har ikke stemmeret.

Stk. 4

Regionsbestyrelsen deltager i regionsmøderne med stemmeret.

§ 36.

Regionerne arbejder i overensstemmelse med LHs vedtægter. Ønsker en af regionens
medlemsskoler at begære valg af ny Regionsbestyrelse, skal dette punkt sættes på

dagsordenen på det førstkommende regionsmøde, der er indkaldt lovligt ifølge regionens egne
vedtægter.
Stk. 5

Regionerne arbejder efter egne vedtægter som minimum hvert år skal revideres på et ordinært
regionsmøde. Disse vedtægter skal være at finde på LHs sekretariat senest to uger efter,
vedtagelsen/ændringerne er foretaget.

Kapitel 11: Sekretariatet
§ 37.

LHs daglige arbejde foregår fra organisationens sekretariat.

Stk. 2

Sekretariatets opgave er at bistå bestyrelsen i det arbejde, der er blevet pålagt dem af
Generalforsamlingen samt at fungere som rådgiver og vejleder for eleverne, elevrådene og
regionerne.

Kapitel 12: Økonomi
§ 38.

LHs regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2

Regnskaberne revideres af en statsautoriseret revisor samt af de to kritiske revisorer.

Stk. 3

Regnskaberne med skriftlige kommentarer fremlægges på Generalforsamlingen.

§ 39.

Bestyrelse vedtager et foreløbigt budget når et nyt regnskabsår startes, som er gældende indtil
budgettets vedtagelse på Generalforsamlingen.

Kapitel 13: Gæld
§ 40.

LH kan ikke optage yderligere gæld udover max. Kassekredit 100.000,-. LH kan dog optage
yderligere gæld i forbindelse med køb af fast ejendom.

Stk. 2

Bestyrelsen forpligter foreningen ved gældsoptagelse.

§ 41.

Formanden og næstformændene har i fællesskab prokura. Prokuraen kan efter beslutning af
bestyrelsen, overdrages til en af LHs ansatte.

§ 42.

Elevråd, der har gæld til LH, kan af bestyrelsen fratages retten til deltagelse i LH’s aktiviteter,
herunder Generalforsamlingen.

Kapitel 14: Opløsning
§ 43.
Forslag om opløsning af LH skal behandles på to, med mindst et og højst tre måneders
mellemrum, afholdte Generalforsamlinger.
Stk. 2

Forslag om opløsning af LH er kun vedtaget, når der på begge generalforsamlinger er opnået
3/4 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 3

Samtidig med beslutningen om opløsning skal der træffes beslutning om at overdrage LHs
midler til et projekt eller en forening, som lever op til LHs formålsparagraf.

Kapitel 15: Fortolkninger
§ 44.

Alt hvad disse vedtægter ikke klart foreskriver underkastes bestyrelsens beslutning under
ansvar over for Generalforsamlingen.

Stk. 2

Generalforsamlingen, bestyrelsen og sekretariatets ansatte arbejder efter de formål og
bestemmelser, der er afstukket i disse vedtægter.

Kapitel 16: Ikrafttrædelse

§ 45.

Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen af det samlede forslag på
Generalforsamlingen.

