Vedtægter for Jordbrugsakademikernes forhandlings- og reservefond
§1
Fondens navn er Jordbrugsakademikernes forhandlings- og reservefond.
Hjemstedet er Frederiksberg kommune.
Jordbrugsakademikernes forhandlings- og reservefond udgør en del af Jordbrugsakademikernes
formue, der alene kan anvendes i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser.

§2
Fondens formål er at styrke Jordbrugsakademikernes evne til at varetage medlemmernes interesser i
relation til deres arbejdsmarkedssituation jf. § 2 og § 38 i Jordbrugsakademikernes vedtægter,
herunder at
•

•
•
•
•
•
•
•

Yde hel eller delvis godtgørelse for løntab til medlemmer, der som led i en faglig konflikt, i
hvilken Jordbrugsakademikerne er involveret, deltager i en arbejdsstandsning eller på anden
måde inddrages i en sådan konflikt, såfremt de pågældende har været medlemmer af
Jordbrugsakademikerne i mindst 6 måneder og opfylder de almindelige
medlemsforpligtelser jf. §§ 5-7 og 12-15 i Jordbrugsakademikernes vedtægter, herunder at
de pågældende ikke er udmeldte eller ekskluderede. Nydimitterede, som er indmeldt senest
en måned efter dimissionen, er undtaget fra denne karensbestemmelse. Bestyrelsen kan
herudover i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen. Konfliktunderstøttelsen fastsættes
af bestyrelsen og udbetales efter ansøgning
Yde økonomisk bistand til løsning af konflikter vedrørende det enkelte medlems løn- og
ansættelsesforhold i form af fx advokatbistand
Yde økonomisk bistand til gennemførelse af voldgiftssager
Tjene som støtte for andre organisationer, som Jordbrugsakademikerne samarbejder med,
under konfliktsituationer, såfremt Jordbrugsakademikerne har sikkerhed for støtte fra disse
organisationer i tilsvarende situationer
Kunne stilles som sikkerhed for lån til dækning af omkostninger ved forhandlinger og
eventuel konflikt
Virke som hjælpefond ved at yde støtte til medlemmer under vanskelige forhold
Yde støtte til vedligeholdelse og udbygning af medlemmernes faglige uddannelser
Virke som dispositionsfond for Jordbrugsakademikerne

§3
Jordbrugsakademikernes forhandlings- og reservefond bestyres af Jordbrugsakademikernes
bestyrelse under ansvar for repræsentantskabet efter de almindelige retningslinier for bestyrelsens
virke jf. §§ 29-34 i Jordbrugsakademikernes vedtægter.

§4
Fondens midler, der holdes adskilt fra Jordbrugsakademikernes midler i øvrigt, anbringes på den ud
fra fondens formål mest hensigtsmæssige måde.

§5
Fondens regnskabsår følger Jordbrugsakademikernes regnskabsår jf. § 37 i Jordbrugsakademikernes
vedtægter.
Regnskabet udarbejdes og revideres efter samme retningslinier som Jordbrugsakademikernes
almindelige regnskab jf. §§ 38-39 i Jordbrugsakademikernes vedtægter.

§6
Beretning om og regnskab for fondens virksomhed fremlægges til godkendelse på
Jordbrugsakademikernes repræsentantskabsmøde som led i den almindelige dagsorden for mødet jf.
§ 26 i Jordbrugsakademikernes vedtægter.

§7
I forhandlings- og reservefonden indgår de økonomiske bidrag, hvormed andre organisationer måtte
støtte Jordbrugsakademikerne i en konfliktsituation.

§8
Fondens midler tilvejebringes efter beslutning i Jordbrugsakademikernes repræsentantskab, jf. dog
§ 11 stk. 3 i Jordbrugsakademikernes vedtægter.

§9
Fonden tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening med
sekretariatets chef. Bestyrelsen kan meddele tegningsret/fuldmagt til sekretariatets medarbejdere.
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes fonden dog af formanden, næstformanden
samt to andre bestyrelsesmedlemmer sammen med sekretariatets chef.
Der påhviler ikke Jordbrugsakademikernes medlemmer nogen personlig hæftelse for de fonden
påhvilende forpligtelser.

§ 10

Ændringer mv. af nærværende vedtægt kan besluttes efter samme regler som er gældende for
ændringer mv. af Jordbrugsakademikernes vedtægter jf. disses §§ 41-43.

