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a) Begrænsning af valgperiode for formanden til 6 år 

Et flertal i hovedbestyrelsen anbefaler en begrænsning af formandens valgperiode.  
Repræsentantskabet anbefaler et nej til denne ændring med stemmetallene: 54 for og 154 imod. 

Et flertal af hovedbestyrelsen bestående af Annette Nordstrøm Hansen, Sigrid Jørgensen, Ronald Karlsen, 
Lisbeth Vedel-Smith, Kåre Blinkenberg, Mikael Busch, Helene Caprani, Tomas Kepler og Peter Madsen anbe-
faler en begrænsning af valgperioden for formanden.  

Hovedbestyrelsens flertals anbefaling – stem JA: 
Hovedbestyrelsens flertal - 9 medlemmer fra Liste 1 og 2 - anbefaler, at valgperioden for GL’s formand be-
grænses til samlet 6 år. Formålet er at sikre formandens tilknytning til det daglige arbejde i gymnasieskolen. 
Formandsposten skal ikke blive et permanent job i en længere periode. 

En række andre akademiker-organisationer har på tilsvarende vis en begrænsning af formandens valgperi-
ode - fx. Akademikerne (AC), DJØF, IDA og Yngre Læger - ud fra samme faglige begrundelse. 

 

Et mindretal af hovedbestyrelsen bestående af Jeppe Kragelund, Kasper Bøcher, Lis Vivi Fonnesbæk og Alex 
Young Pedersen anbefaler ikke en begrænsning af valgperioden for formanden. 

Hovedbestyrelsens mindretals anbefaling – stem NEJ:  
Liste 3: Stem NEJ til ændringsforslaget om at lovene skal begrænse mulighederne for valg af GL’s formand. 

Begrundelse: 
Efter de nuværende love vælges GL’s formand blandt alle de medlemsvalgte medlemmer af GL’s hovedbe-
styrelse i forbindelse med konstitueringen. I respekt for medlemmernes indflydelse gennem hovedbestyrel-
sesvalgene, anbefaler vi at stemme nej til ændringsforslaget, som vil begrænse medlemmernes indflydelse.  

Lad demokratiet tale...  
En formand, som har massiv opbakning blandt medlemmerne, skal selvfølgelig kunne genvælges som for-
mand. Dette skal ikke forhindres af en rigid regel i GL’s love. Hvis bestyrelsesmedlemmer og medlemmerne 
finder en formand uegnet, så genvælges den “uegnede formand” ikke. Bemærk at der er konstituering og 
dermed valg af formand efter hvert hovedbestyrelsesvalg, så en formand kan ikke “blot blive siddende” ef-
ter de nuværende regler.   

Lad ansvaret for valg af formand være funderet i valgresultatet og demokratiske principper og ikke gennem 
det begrænsende ændringsforslag til GL’s love. 

Bemærk i øvrigt at begrænsningen på 6 år i ændringsforslaget gælder for livstid.  Det ville kunne stille den 
valgte hovedbestyrelse i en mærkværdig situation, hvor en formandskandidat, som et flertal ønsker, ikke 
kan vælges, hvis vedkommende tidligere har været formand i en længere periode.  

Stem derfor NEJ til ændringsforslaget. 

 

http://sp2013.gl.org/omGL/GLsLove/Documents/Hovedbestyrelsens%20anbefalinger%20til%20%c3%a6ndringer%20af%20GL%27s%20love.pdf


 
 
b) Ændring af valgperiode for hovedbestyrelsen fra 2 til 3 år 

En enig hovedbestyrelse anbefaler, at valgperioden for hovedbestyrelsen ændres fra 2 til 3 år, og repræ-
sentantskabet anbefaler et ja til denne ændring med stemmetallene: 185 for og 8 imod. 

Hovedbestyrelsens anbefaling: Det er hovedbestyrelsens vurdering, at en længere valgperiode vil skabe 
større stabilitet og kontinuitet i hovedbestyrelsens arbejde. Med valg hvert andet år fylder valgkampsperi-
oden uforholdsmæssigt meget i hovedbestyrelsens arbejde, samtidig med at afviklingen af valghandlingen 
trækker ressourcer i sekretariatet, ligesom der er udgifter forbundet med valget. Da hovedbestyrelsen for-
venter, at overenskomstperioden igen vil blive treårig, er det en fordel, at der ikke sker udskiftninger i ho-
vedbestyrelsen lige op til forhandlingerne, men at hovedbestyrelsen kan nå at forberede forhandlingerne. 
Hovedbestyrelsen har dog også overvejet, at det eventuelt kan blive sværere at få kandidater til at binde sig 
for en treårig periode, og at medlemmerne sjældnere får mulighed for at udøve deres demokratiske ret til 
at vælge hovedbestyrelse. 

 

 

c) Øvrige ændringsforslag 

En enig hovedbestyrelse anbefaler de øvrige lovændringer, og repræsentantskabet anbefaler et ja til 
denne ændring med stemmetallene: 185 for og 8 imod. 

Hovedbestyrelsens anbefaling: Ændringsforslagene indbefatter bl.a., at valghandlingen til hovedbestyrel-
sen fremrykkes én måned. Som det er i dag, får nyvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer først frikøb, når de 
har siddet i hovedbestyrelsen et halvt år. Til gengæld får de frikøb et halvt år efter valgperioden slutter. Ved 
at flytte valghandlingen en måned frem, kan nyvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer frikøbes fra valgperio-
dens begyndelse til afslutning. 

I praksis holder GL’s forretningsudvalg få møder, da det i dagligdagen er mere funktionelt, at formandska-
bet mødes. Derfor vil der ved at skabe overensstemmelse mellem forretningsudvalg og formandskab ske en 
formalisering af formandskabet, som bl.a. vil betyde, at hovedbestyrelsen får bedre indsigt i formandska-
bets arbejde. 

Deltidsansatte betaler mindre kontingent end fuldtidsansatte. Men beregningen af det nedsatte kontingent 
tager i dag udgangspunkt i den tidligere overenskomst med en årsnorm på 1680 timer. Ved at ændre be-
regningen til ugentlige antal arbejdstimer opdateres reglerne til den nuværende overenskomst, og det vil 
være lettere for deltidsansatte at gennemskue kontingentbetalingen. Ingen medlemmer kommer til at be-
tale mere ved omlægningen. 

Når hovedbestyrelsen foreslår, at de kollegiale vedtægter udgår, skyldes det dels, at vedtægterne ikke læn-
gere anvendes og dels at de er skrevet i en anden tid. Det er hovedbestyrelsens vurdering, at der ikke er 
behov for centrale regler om, hvordan man agerer som kollega, men at kollegiale problemer må løses kon-
kret. 

  



 

 

d) Forslag til ændring af GL's reservefondsvedtægter 

En enig hovedbestyrelse anbefaler ændringerne i reservefondsvedtægterne, og repræsentantskabet an-
befaler et ja til denne ændring med stemmetallene: 203 for og 3 imod. 

Hovedbestyrelsens anbefaling: GL's fastansatte medlemmer har mulighed for at få udbetalt op til 5.000 kr. 
om måneden i op til 12 måneder i støtte, hvis de er blevet uforskyldt ledige og står til rådighed for ar-
bejdsmarkedet. Det er bl.a. en forudsætning, at medlemmerne også kan få dagpenge fra Magistrenes Ar-
bejdsløshedskasse. Gymnasielærere, der har fx bopæl i Sverige eller Tyskland, har ikke mulighed for at få 
dagpenge fra Magistrenes Arbejdsløshedskasse. Hovedbestyrelsen ønsker derfor at ligestille disse med-
lemmer, så de også kan få gavn af GL’s støtteordning. 

Da en række ikke-akademiske lærerorganisationer i 2013 blev lockoutet af arbejdsgiverne, måtte hovedbe-
styrelsen konstatere, at reservefondsvedtægterne om at støtte nordiske broderorganisationer hverken om-
fattede danske organisationer eller ikke-akademiske organisationer. Da hovedbestyrelsen besluttede at 
støtte, skete det derfor via GL’s driftsmidler. Da flere organisationer i de øvrige nordiske lande har en blan-
ding af akademiske og ikke-akademiske lærere, er intentionen i reservefondsvedtægterne om at kunne 
støtte andre organisationer i praksis sat ud af funktion. Derfor foreslår hovedbestyrelsen, at både danske 
og øvrige nordiske lærerorganisationer kan støttes af GL’s reservefond, hvis hovedbestyrelsen konkret væl-
ger at støtte en organisation. 
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