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LOV for

DANSK POST- OG TELEGRAFFORENING



Dansk Post- og Telegrafforenings oprindelse

§ 1.
Foreningen er dannet ved sammenslutning af Dansk Postforening (stiftet den 8. ja
nuar 1899) og Dansk Telegrafforening (stiftet den 6. december 1898).

Foreningens opgave

§ 2.
1. DPTF skal som partipolitisk uafhængig interesseorganisation varetage medlemmer
nes faglige, økonomiske og sociale stands- og fællesinteresser samt virke for at fæl
les skabet og sammenholdet styrkes.
2. DPTF skal gennem sit arbejde såvel indadtil som udadtil søge

a) at opnå og opretholde gode ansættelses-, lønnings- og pensionsvilkår,
b) at skabe og opretholde gode trivsels-, miljø- og arbejdsvilkår i post- og telegraf
væsenet,
c) at skabe og opretholde gode samfundsmæssige, almene økonomiske og sociale 
vilkår for medlemmerne,
d) at holde sig orienteret om samfundsudviklingen for at kunne deltage aktivt i 
drøftelser af medlemmernes vilkår i forhold til andre grupper i samfundet i 
økonomisk og social henseende,
e) at styrke sammenholdet gennem informationsvirksomhed og uddannelse af til- 
lidsmænd og øvrige medlemmer,
f) at tilbyde medlemmer serviceordninger på individuelt eller kollektivt grundlag.

3. Det i stk. 1 og 2 anførte formål opnås ved
a) samlet optræden centralt, regionalt og lokalt for at fremme medlemmernes 
interesser,
b) deltagelse i beslutningsorganer i post- og telegrafvæsenet,
c) medlemskab af større sammenslutninger, der varetager medlemmernes fælles
interesser på det faglige, økonomiske og sociale område,
d) at samarbejde med andre foreninger i ind- og udland, der har interesser fælles 
med foreningens medlemmer,
e) afholdelse af møder af besluttende og informativ art,
f) udgivelse af Dansk Post- og Telegraftidende,
g) udgivelse af Årbog for Dansk Post- og Telegrafforening,
h) drift af foreningslokaler og feriehuse,
i) oprettelse af konfliktfond, og
j) etablering af en frivillig gruppelivsforsikring.

Medlemmer

§ 3.
1. Adgang til at være ordinært medlem har tjenestemænd, tjenestemænd på prøve 
og elever i post- og telegrafvæsenet, for hvem Dansk Post- og Telegrafforening, I 
henhold til gældende lovgivning og aftaler, udøver forhandlingsretten.
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2. Det gælder følgende:
Personale af assistentlinien, personale af kontorassistentlinien, tegnere, telegrafme
stre, værkmestre, maskinmestre, navigatører, konstruktører, akademi- og teknikum
ingeniører, arkitekter, civilingeniører samt øvrige ansatte med akademisk eller der
med ligestillet uddannelse.
3. Såfremt andre i post- og telegrafvæsenet ansatte ønsker sig optaget, afgør hoved
bestyrelsen, om vedkommende kan være medlem.
4. Undtaget fra medlemskab er dog ansatte, der i henhold til regler aftalt med DPTF, 
henføres til andre over for post- og telegrafvæsenet forhandlingsberettigede organi
sationer.
5. Adgang til at være ekstraordinært medlem har forhenværende ansatte, som ved 
deres afgang var medlemmer.
6. Finder afsked af post- og telegrafvæsenets tjeneste sted i henhold til § 28 i lov 
nr. 291 af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken, afgør 
hovedbestyrelsen om vedkommende kan være ekstraordinært medlem.
7. De ekstraordinære medlemmer henføres ikke under kredsene.

§ 4.
Indmeldelse i foreningen kan ske gennem hovedbestyrelsens medlemmer eller andre 
af foreningens tillidsmænd.
Hvert medlem får et eksemplar af loven, og medlemsbladet bliver straks anmeldt til 
vedkommende.

§ 5.
1. Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til formanden, men kan 
kun finde sted fra et regnskabsårs udløb at regne og skal være formanden i hænde 
inden 1. december. For medlemmer, der udtræder af tjenesten, sker udmeldelse dog 
uden videre ved foreningens foranstaltning fra tidspunktet for afskedigelsen.
2. Ved udmeldelse som følge af dødsfald eller udtrædelse af tjenesten tilbagebetales 
det til konfliktfonden indbetalte beløb i henhold til § 28, pkt. 5.

§ 6-
1. Et medlem kan udelukkes af foreningen efter hovedbestyrelsens enstemmige be
slutning, der dog kan indankes for det første delegeretmøde, hvor vedkommende skal 
have adgang til at udtale sig.
2. I mellemtiden er vedkommendes medlemsret suspenderet, og for den tid betales 
der ikke kontingent eller bidrag til konfliktfonden.
3. Til udelukkede medlemmers genoptagelse i foreningen kræves delegeretmøde- 
beslutning.

§ 7.
Foreningens tillidsposter skal beklædes af ordinære medlemmer.
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Kontingent
§ 8.
1. Medlemskontingentet, der erlægges forud på den af hovedbestyrelsen foreskrevne
måde, fastsættes pr. 1. juli 1977 til:

For ordinære medlemmer i lønramme 1-2 samt elever
For ordinære medlemmer i lønramme 3-6 .............
For ordinære medlemmer i lønramme 7-12 .............
For ordinære medlemmer i lønramme 13-40 .............

46,80 kr. månedligt.
57,50 kr. månedligt.
64,30 kr. månedligt.
68,70 kr. månedligt.

Medlemmer, der er tildelt tjenestefrihed uden løn, er kontingentfri.
Medlemmer, der er indkaldt til pligtig militærtjeneste e. I. med reduceret løn, betaler 
kun kontingent, der gælder for lønramme 1 og 2.
Ekstraordinære medlemmer betaler 35 kr. pr. kalenderår.
2. Kontingentet for ordinære medlemmer i henhold til stk. 1 reguleres procentuelt 
som lønningerne på laveste løntrin inden for den enkelte kontingentsats til et med 
10 øre deleligt tal. Det i henhold til § 41 ydede tilskud til kredsene reguleres i over
ensstemmelse hermed med samme procent som højeste kontingentsats.
3. Ekstrakontingent kan udskrives af et delegeretmøde.
4. Nye medlemmer betaler 20 kr. i indskud pr. år i den tid, i hvilken de har haft 
adgang til optagelse i foreningen.
5. Samtidig med kontingentet indbetaler tjenstgørende ordinære medlemmer et bi
drag til konfliktfonden. Bidraget udgør 2 kr. for medlemmer i lønramme 1 og 2 samt 
elever og 4 kr. for øvrige medlemmer og indbetales, indtil et beløb på 400 kr. er nået.
6. Såfremt et medlems kontingent eller bidrag til konfliktfonden ikke er betalt inden 
den 21. i den måned, i hvilket det forfalder, sendes opkrævning på beløbet. Hvis 
denne ikke indløses, meddeles det den pågældende, at han vil blive slettet på grund 
af restance, hvis beløbet ikke indbetales inden 8 dage.

§ 9.
Udmeldte og slettede medlemmer må for at kunne genoptages betale den kontingent
restance, de var foreningen skyldig ved udtrædelsen samt et beløb, der svarer til det 
kontingent, de skulle have betalt, såfremt de hele tiden havde været medlem.
Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter forretningsudvalgets indstilling dispen
sere fra denne bestemmelse.

Organisation
§ 10.
1. Foreningen inddeles i 20 kredse således:
A. 10. kredsene omfatter personale af kontorassistentlinien.
B. 6.-9. og 12. kreds omfatter elever, medhjælpere, assistenter, overassistenter, teg
nere på prøve samt tegnere (undtagen tegnere og overassistenter, der er ansat i 15. 
lønningsklasse (1958-loven) før 1. juli 1966).
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C. 1.-5. og 11. kreds omfatter de medlemmer, der ikke er nævnt under A og B.
2. Kredsenes områder er følgende:
1. kreds:
Generaldirektoratet, postgirokontoret og værkstederne.
2. kreds A:
Det københavnske postområde samt jernbanepostkontor 1.
2. kreds B:
Overtelegrafinspektoratet, 1. ingeniørdistrikt, kabelingeniørtjenesten, radioingeniør- 
tjenesten, telegraflaboratoriet, hovedtelegrafkontoret, rigstelefon konto ret, regnskabs
kontoret for telegraf og rigstelefon samt Lyngby radio.
3. kreds:
1. distrikt.
4. kreds:
2. distrikt, 2. ingeniørdistrikt, jernbanepostkontor 2 samt telegrafkontorerne i Kolding, 
Odense og Åbenrå.
5. kreds:
3. distrikt, 3. ingeniørdistrikt, Blåvand radio samt telegraf kontoret i Århus.
6. kreds A:
Generaldirektoratet (undtagen 4. ekspeditionskontor, 1. teknisk kontor og 2. teknisk 
kontor), værkstederne, postgirokontoret, jernbanepostkontor 1 samt det københavnske 
postområde.
6. kreds B:
Generaldirektoratet (4. ekspeditionskontor, 1. teknisk kontor og 2. teknisk kontor), 
overtelegrafinspektoratet, 1. ingeniørdistrikt, kabelingeniørtjenesten, radioingeniør- 
tjenesten, telegraf laboratoriet, hovedtelegrafkonoret, rigstelefonkontoret, regnskabs
kontoret for telegraf og rigstelefon samt Lyngby radio.
7. kreds:
1. distrikt.

8. kreds:
2. distrikt, 2. ingeniørdistrikt, jernbanepostkontor 2 samt telegrafkontorerne i Kolding, 
Odense og Åbenrå.

9. kreds:
3. distrikt, 3. ingeniørdistrikt, Blåvand radio samt telegrafkontoret i Århus.
10. kreds A:
Generaldirektoratet, værkstederne, jernbanepostkontor 1 samt det københavnske 
postområde.
10. kreds B:
Overtelegrafinspektoratet, 1. ingeniørdistrikt, kabelingeniørtjenesten, radioingenlør- 
tjenesten, telegraflaboratoriet, hovedtelegrafkontoret, rigstelefonkontoret, regnskabs
kontoret for telegraf og rigstelefon samt Lyngby radio.
10. kreds giro:
Postgirokontoret.
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10. kreds 1. distrikt:
1. distrikt.
10. kreds 2. distrikt:
2. distrikt, 2. ingeniørdistrikt, jernbanepostkontor 2 samt telegraf kontorerne i Kolding, 
Odense og Åbenrå.
10. kreds 3. distrikt:
3. distrikt, 3. ingeniørdistrikt, Blåvand radio samt telegraf ko nto ret I Århus.
10. kreds 4. distrikt:
4. distrikt, Skagen radio samt telegrafkontoret i Ålborg.
11. kreds:
4. distrikt, Skagen radio samt telegrafkontoret i Ålborg.
12. kreds:
4. distrikt, Skagen radio samt telegraf kontoret i Ålborg.
3. Medlemmer ved de tekniske virksomheder med bopæl uden for København hører 
til de respektive provinskredse.

Delegeretmødet
§ 11.
Delegeretmødet er foreningens højeste myndighed i alle dens anliggender.

§ 12.
1. Ordinært delegeretmøde afholdes hvert tredie år i april, maj eller juni måned.
2. Ordinært delegeretmøde indkaldes ved hovedbestyrelsens foranstaltning gennem 
medlemsbladet I februar måned i det år, hvori mødet afholdes.
3. Ethvert medlem har ret til at overvære såvel ordinære som ekstraordinære dele- 
geretmøders forhandlinger og er berettiget til på delegeretmødet at deltage i diskus
sionen og fremsætte et af ham stillet forslag, såfremt dette er anmeldt af ham for 
hovedbestyrelsen senest 15. marts, 15. april eller 15. maj, afhængig af i hvilken 
måned delegeretmødet afholdes - jfr. stk. 1.
4. På det ordinære delegeretmøde behandles alle sager vedrørende foreningens virk
somhed, regnskaber med antegnelser og budgetter (herunder fastsættelse af lønnin
ger). De af delegeretmødet vedtagne budgetter er økonomiske rammer for foreningens 
aktivitet (Jfr. § 18, stk. 2).
5. Der foretages valg af formand, 1. næstformand og 2. næstformand, redaktør af 
medlemsbladet, formand for oplysningsudvalget, hovedkasserer og 2 revisorer. Val
gene gælder, indtil næste ordinære delegeretmøde er afsluttet, eller såfremt der er 
optaget valg på dagsordenen for et ekstraordinært delegeretmøde, da indtil afslut
ningen af dette. Endvidere behandles alle forslag, der fremsættes af hovedbestyrelsen, 
af kredsbestyrelserne eller af enkelte medlemmer.

§ 13.
1. Hovedbestyrelsens forslag til mødets dagsorden skal bekendtgøres gennem med
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lemsbladet senest 1. marts, 1. april eller 1. maj, afhængig af i hvilken måned dele- 
geretmødet afholdes - jfr. § 12, stk. 1.
2. Det påhviler de enkelte kredse at indkalde og behandle forslag, der ønskes op
taget på mødets dagsorden, samt at foretage valg af delegerede så betids at oplys
ninger herom kan være hovedbestyrelsen i hænde senest 20. marts, 20. april eller 
20. maj, afhængig af i hvilken måned delegeretmødet afholdes - jfr. § 12, stk. 1.
3. Den endelige dagsorden og listen over de valgte delegerede bekendtgøres derefter 
i medlemsbladet senest 7 dage før mødets afholdelse.
4. Til behandling af sager uden for dagsordenen eller af sager, der er indkommet 
for sent, kræves mødets tilladelse.

§ 14.
1. Ekstraordinært delegeretmøde afholdes, når mindst Va af samtlige stemmeberet
tigede hovedbestyrelsesmedlemmer eller mindst Va af foreningens ordinære medlem
mer kræver dette.
2. Ekstraordinært delegeretmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel. Om fornødent 
kan mødet indkaldes med kortere varsel. Indkaldelsen sker efter hovedbestyrelsens 
bestemmelse, og dagsordenen bekendtgøres samtidig med indkaldelsen. Mødet kan 
kun behandle sager, som er optaget på dagsordenen, og eventuelt foretage fornødne 
valg.

§ 15.
1. Ethvert delegeretmøde er beslutningsdygtigt, når indkaldelsen og dagsordenen er 
bekendtgjort på lovlig måde.
2. Ved mødets begyndelse vedtager delegeretmødet sin forretningsorden og vælger 
af sin midte ordstyrere og sekretærer.
3. Kun de personligt mødte delegerede har stemmeret. Hovedbestyrelsesmedlemmer, 
der ikke er valgt som delegerede, har ingen stemmeret, men deltager i mødets for
handlinger.
4. Sager, der ikke angår lovændringer, afgøres af delegeretmødet med simpel stem
meflerhed. Til vedtagelse af ændringer i eller ophævelse af bestående love kræves, 
at forslaget opnår mindst % af samtlige delegeredes stemmer. På forlangende af 
ordstyreren eller mindst 5 af de delegerede skal afstemningen foregå ved navne
opråb. På forlangende af mindst Vs af de delegerede skal afstemningen foregå 
skriftlig. Ethvert spørgsmål og valg kan delegeretmødet med mindst Vs af de delege
redes stemmer vedtage at henvise til endelig afgørelse ved skriftlig afstemning blandt 
alle foreningens medlemmer (landsafstemning).
Forslaget er da vedtaget, når det opnår flertal af de afgivne stemmer, jfr. dog § 44. 
5. Når landsafstemning er besluttet, skal sagen udførligt refereres i medlemsbladet. 
Landsafstemningen skal afsluttes senest 6 uger efter delegeretmødet.

§ 16.
1. Over mødets forhandlinger føres en protokol. Den føres af sekretærerne under 
kontrol af ordstyrerne, der underskriver den sammen med sekretærerne.
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2. Protokollen kan forlanges oplæst ved mødets slutning.
3. Et referat af forhandlingerne og resultatet af afstemningen skal ved redaktørens 
foranstaltning meddeles gennem medlemsbladet snarest efter mødet.

Hovedbestyrelsen
§ 17.
1. Hovedbestyrelsen består af kredsformanden for hver kreds samt yderligere 1 med
lem valgt af 6. kreds A.
2. Desuden vælges 1 suppleant for hvert af de valgte medlemmer.
Formanden er medlem af hovedbestyrelsen og har stemmeret i denne. Endvidere er 
næstformændene, redaktøren af medlemsbladet, formanden for oplysningsudvalget, 
hovedkassereren og sekretærerne medlemmer af hovedbestyrelsen, men har kun 
stemmeret i denne, hvis de er valgt efter reglerne i ovenstående stk. 1.
3. Hovedbestyrelsen antager sekretærerne, forretningsføreren for feriehusene og 
redaktøren af årbogen.

§ 18.
1. Hovedbestyrelsen træffer afgørelse i alle sådanne af foreningens anliggender, I 
hvilke det Ikke er muligt eller skønnes nødvendigt at indhente delegeretmødets be
slutning eller lade foretage landsafstemning.
2. Hovedbestyrelsen skal hvert år gennemgå det følgende års budget og foretage 
nødvendig justering under hensyn til pris- og lønudvikling og nødvendig korrektion 
under hensyn til ændret medlemstal og aktivitetsniveau.
3. Hovedbestyrelsen, der er beslutningsdygtig, når halvdelen af de stemmeberettigede 
medlemmer er til stede, træffer sine beslutninger med almindelig stemmeflerhed; 
står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.

§ 19.
Hovedbestyrelsen kan ikke pådrage foreningen tilbagevendende økonomiske forpligti
gelser.

§ 20.
1. På alle hovedbestyrelsesmøder føres en forhandlingsprotokol, I hvilken ethvert 
hovedbestyrelsesmedlem har ret til at forlange sin afstemning indført, ledsaget af 
en kort motivering.
2. Et udførligt referat af forhandlingerne skal ved redaktørens foranledning meddeles 
gennem medlemsbladet snarest efter mødet.

§ 21.
Hovedbestyrelsesmøder indkaldes af formanden og skal Indkaldes, når mindst V3 af 
hovedbestyrelsens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftlig forlangende derom.

Forretningsudvalget 
§ 22.
1. Forretningsudvalget består af formanden, næstformændene og 3 af og blandt 
hovedbestyrelsen valgte medlemmer.
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2. Forretningsudvalget varetager mellem hovedbestyrelsesmøderne mindre sager og 
forbereder betydeligere sager, der skal forelægges hovedbestyrelsen.
3. Der føres en forhandlingsprotokol, som umiddelbart efter mødet tilsendes hoved
bestyrelsens medlemmer.

Formanden
§23.

1. Formanden repræsenterer foreningen udadtil og underskriver på dens vegne.

2. Formanden er normalt selvskreven medlem i kommissioner og udvalg, hvori for
eningen af regering og administration opfordres til at udpege medlemmer, og af for
eningens repræsentation i forhandlingsberettigede tjenestemandssammenslutninger.

Næstformændene
§ 24.

1.1. næstformand remplacerer formanden under dennes forfald.
I tilfælde af, at såvel formanden som 1. næstformand har forfald, remplacerer 2. næst
formand formanden.
2. Næstformændene har iøvrigt hver for sig til opgave at varetage enten POST- eller 
TELEforhold afhængig af deres hidtidige ansættelsesforhold i post- og telegraf
væsenet.

Sekretariatet
§ 25.

Sekretariatet består af de af hovedbestyrelsen antagne sekretærer og fornøden kon- 
tormedhjælp.
Hovedbestyrelsen fastsætter sekretariatets forretningsorden.

Medlemsbladet
§ 26.

1. Foreningen udgiver Dansk Post- og Telegraftidende, som skal udkomme mindst 12 
gange årligt og gratis tilstilles samtlige medlemmer.
2. Bladet fremsendes gennem post- og telegrafvæsenet. Abonnement kan tegnes ved 
henvendelse til bladets ekspedition. Abonnementsprisen er den samme som kontin
gentet for ekstraordinært medlemskab.
3. Bladets anliggender ledes af en af delegeretmødet valgt redaktør, der er ansvarlig 
over for presseloven. Redaktøren aflægger detailleret regnskab over bladets indtæg
ter og udgifter.
Bladet redigeres af et redaktionsudvalg, bestående af redaktøren og et antal med
arbejdere. Medarbejderne antages af redaktøren og bistår denne i alle forhold ved
rørende arbejdet med bladet.
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4. Redaktøren er berettiget til af hovedbestyrelsen at forlange sig meddelt sådanne 
oplysninger, som kan have interesse for redaktørens virksomhed.

5. Artikler, der er underskrevet af formanden, skal hurtigst muligt optages.

6. Ledende artikler skal forelægges formanden til godkendelse, forinden de optages 
i bladet. Formandens veto kan dog indankes for hovedbestyrelsen.

7. Indsendte artikler, der er underskrevet med fulde navn, kan redaktøren kun nægte 
at optage, såfremt han skønner, at de i form og indhold strider mod foreningens 
formål eller anseelse. Redaktøren skal i så fald snarest muligt sende den pågældende 
artikel tilbage med sin skriftlige motivering. Forfatteren kan dog derefter fordre, at 
redaktøren skal forelægge artiklen for hovedbestyrelsen, der da i samråd med redak
tøren træffer endelig bestemmelse om artiklens optagelse.
Redaktøren, der har ansvaret for alle artikler, der ikke er underskrevet med navn, 
kan nægte at optage anonyme artikler.
8. Bladets regninger anvises til udbetaling af redaktøren.

Årbog for Dansk Post- og Telegrafforening
§ 27.
1. Foreningen udgiver Årbog for Dansk Post- og Telegrafforening, som skal udkomme 
en gang årligt i december måned og gratis tilsendes samtlige medlemmer.
2. Årbogens anliggender ledes af en af hovedbestyrelsen antaget redaktør, der er an
svarlig over for presseloven.

3. Redaktøren aflægger detailleret regnskab over årbogens indtægter og udgifter. 
Regninger anvises til udbetaling af formanden.

4. Stof, der af foreningen ønskes optaget i årbogen, skal optages.

5. Foreningspolitiske artikler skal forelægges formanden, forinden de optages i år
bogen. Formandens veto kan dog indankes for hovedbestyrelsen.

Statut for konfliktfonden
§ 28.
1. Til videre udbygning og forbedring af organisationens hjælpemidler og for at til
vejebringe dækning af behov for økonomisk støtte i tilfælde, hvor der foreligger en 
konfliktsituation om lønningsforhold o. lign., opretter Dansk Post- og Telegrafforening 
en konfliktfond.

2. Til denne fond indbetaler hver tjenstgørende ordinært medlem 400 kroner ved et 
månedligt bidrag af kr. 2 for medlemmer i lønramme 1 og 2 samt elever og kr. 4 for 
øvrige medlemmer.

3. Fondens midler bestyres af Dansk Post- og Telegrafforenings hovedbestyrelse 
uden for organisationens øvrige regnskab og anbringes i et solidt pengeinstitut eller 
obligationer.
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Fondens renteindtægter med fradrag af administrationsudgifter tillægges fonden, 
men føres i særskilt regnskab.

4. De indbetalte bidrag uden renter er medlemmernes ejendom, men efter forslag fra 
hovedbestyrelsen eller delegeretmødet kan der efter foretagen landsafstemning blandt 
medlemmerne disponeres over midlerne i henhold til pkt. 1.
Hovedbestyrelsen kan disponere over midler, der indestår på konfliktfondens rente
konto I henhold til pkt. 1. En beslutning herom skal dog, såfremt der er fornøden tid 
hertil, godkendes af et delegeretmøde.
Hovedbestyrelsen bestemmer i hvert enkelt tilfælde løngodtgørelsens størrelse. Så
fremt et medlem har modtaget godtgørelse for løn fra fonden, og der ved konfliktens 
afslutning gives hel eller delvis løn for konfliktperioden, er vedkommende medlem 
pligtig at tilbagebetale fonden den for meget modtagne godtgørelse.

5. Ved afsked eller ved dødsfald tilbagebetales det på vedkommende medlems konto 
værende beløb, dog uden renter, til medlemmet hhv. boet.
Tilbagebetaling af beløb på under 25 kr. finder dog kun sted efter anmodning. 
Ved udtrædelse af foreningen, der ikke står i forbindelse med afsked, finder ingen 
tilbagebetaling sted.

6. Ændringer af statutten kan kun ske efter reglerne i lovens § 44.

7. Ophævelse af konfliktfonden kan kun ske efter foretagen landsafstemning.

Regnskabet

§ 29.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret, idet regnskabet for årbogen dog afsluttes 
for hver årgang for sig. Regnskabet, inclusive regnskabet for medlemsbladet og år
bogen, tilsendes revisorerne snarest muligt efter afslutningen. Det bekendtgøres tillige 
med revisorernes bemærkninger snarest i medlemsbladet og forelægges derefter det 
følgende ordinære delegeretmøde til godkendelse.

§ 30.
1. Hovedkassereren fører hovedregnskabet; redaktøren af medlemsbladet fører et 
særligt regnskab, hvis underskud eller overskud optages i hoved regnskabet.

2. Alle regninger anvises til udbetaling af formanden eller, for så vidt de vedrører 
medlemsbladet, af redaktøren.
Der udbetales ved delegeretmøder, HB-møder, udvalgsmøder o. lign, foreningens til- 
lidsmænd og andre særlige tilkaldte medlemmer diæter, hvis beløb fastsættes efter 
regler som for højeste time- og dagpenge på tjenesterejser og reguleres ligesom 
disse. For medlemmer, der er tjenstgørende i den by, hvori mødet holdes, udbetales 
2A af satsen for dagpenge ekskl. nattillæg, medens der for øvrige medlemmer bereg
nes time- og dagpenge fra tidspunktet for afrejsen fra hjemstedet til tidspunktet for 
hjemkomsten, dog ingensinde et mindre beløb pr. mødedag end det, der udbetales 
til indenbys mødedeltagere.
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3. Foreningens midler anbringes i et solidt pengeinstitut, i obligationer eller aktier, 
der kan ligestilles med obligationer.

Revisorerne
§ 31.
Revisorerne gennemgår regnskabet såvel talmæssigt som kritisk og overbeviser sig 
om tilstedeværelsen af kassebeholdningen.

§ 32.
Revisorerne kan ikke være medlemmer af hovedbestyrelsen.

Landsafstemning
§ 33.
Landsafstemning i tilslutning til delegeretmødet.

1. Når et delegeretmøde har besluttet at lade et spørgsmål eller valg underkaste 
landsafstemning, udsender hovedbestyrelsen snarest muligt med medlemsbladet trykte 
stemmesedler til foretagelse af landsafstemning over det eller de pågældende spørgs
mål, således som disse med eventuelle ændrings- og underændringsforslag har fore
ligget for delegeretmødet.

2. Kun de af hovedbestyrelsen udsendte stemmesedler må benyttes.
3. Landsafstemningen kan ikke omfatte andre end de forslag, der har været forelagt 
delegeretmødet.
4. Stemmesedlerne udfyldes af de ordinære medlemmer i overensstemmelse med 
den trykte tekst og indsendes i lukket kuvert, påtegnet „stemmeseddel“, til forman
den så tidligt, at de er ham i hænde senest 10. dagen efter udsendelsen.
5. Formanden gennemgår sammen med næstformændene og sekretærerne stemme
sedlerne, afgør opståede spørgsmål om deres gyldighed og foretager stemmeoptæl
lingen, hvis resultat derefter bekendtgøres i det først udkommende nummer af med
lemsbladet.

§ 34.
Et delegeretmødes valg af et medlem til et tillidshverv, hvortil alene den valgte har 
været bragt i forslag på delegeretmødet, kan ikke forlanges undergivet landsafstem
ning.

§ 35.
Landsafstemning uden tilslutning til delegeretmødet.
Hovedbestyrelsen kan lade foretage landsafstemning over vigtige spørgsmål, hvis 
afgørelse ikke kan opsættes til det ordinære delegeretmøde, og til hvis behandling 
det ikke skønnes nødvendigt at indkalde et ekstraordinært delegeretmøde.
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Kredsene
§ 36.
Kredsene ledes og arbejder efter særlige af dem selv affattede vedtægter; disse skal 
dog, hvad angår kredsenes myndighedsområde og forretningsgang, være i overens
stemmelse med nærværende lov, og de skal derfor have hovedbestyrelsens god
kendelse, forinden de opnår gyldighed.

§ 37.
Kredsene ledes af bestyrelser, hvis størrelser og sammensætning fastsættes i kred
senes vedtægter. Hovedbestyrelsen skal stedse holdes underrettet om kredsbestyrel
sens sammensætning og formandens samt kassererens adresser.

§ 38.
Af hensyn til den lokale virksomhed kan kredsene inddeles i afdelinger og eventuelt 
i mindre grupper. Endvidere kan kredsene udpege lokale tillidsrepræsentanter.

§ 39.
1. Valg af delegerede foregår i kredsene. Valgene gælder, indtil der er foretaget ny
valg på et kredsmøde.
2. Der tilkommer hver kreds 1 delegeret for hver påbegyndt 75 medlemmer, opgjort 
efter medlemstallet pr. hvert års 1. december. Antallet gælder for det følgende 
kalenderår. Det kredsene tilkommende antal delegerede bekendtgøres snarest muligt 
i medlemsbladet.
3. Fortegnelse over de valgte delegerede indsendes snarest muligt til foreningens 
sekretariat. Forud for det ordinære delegeretmøde skal indsendelse ske senest den 
20. marts, 20. april eller 20. maj afhængig af i hvilken måned delegeretmødet afhol
des, jfr. § 12, stk. 1. I forbindelse med et ordinært delegeretmøde bekendtgøres 
resultatet af valget i medlemsbladet, jfr. § 13, stk. 3. De nærmere regler for valget 
fastsættes i kredsvedtægterne.
De af kredsene foretagne valg kan af en eller flere af de opstillede kandidater med 
behørig motivering indankes for hovedbestyrelsen til godkendelse senest 5 dage efter 
at valget har fundet sted. For så vidt 2A af hovedbestyrelsens stemmeberettigede 
medlemmer stemmer derfor, kan hovedbestyrelsen beordre kredsen til at foretage 
omvalg.

§ 40.
1. Spørgsmål, der fordrer generaldirektoratets, ministeriets eller folketingets af
gørelse kan kræves behandlet i hovedbestyrelsen eller på delegeretmødet og fore
lagt den pågældende myndighed til afgørelse, når mindst V3 af hovedbestyrelsens 
stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor; kredsene kan endvidere for specielle 
spørgsmåls vedkommende udpege en repræsentant for kredsen til at deltage i de 
forhandlinger med myndighederne, som spørgsmålet måtte give anledning til.
2. Kredsene skal holde hovedbestyrelsen underrettet om, hvilke spørgsmål af væsent
lig betydning der behandles eller træffes beslutning om i kredsene.
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§ 41.
1. Hver kreds modtager et fast årligt kredstilskud på 15.470 kr. og desuden følgende 
pr. medlem i kvartalet:
1. kreds 6,75 kr. 9. kreds 13,50 kr.
2. kreds A 6,75 kr. 10. kreds A 6,75 kr.
2. kreds B 6,75 kr. 10. kreds B 6,75 kr.
3. kreds 13,50 kr. 10. kreds giro 6,75 kr.
4. kreds 13,50 kr. 10. kreds 1. distrikt 13,50 kr.
5. kreds 13,50 kr. 10. kreds 2. distrikt 13,50 kr.
6. kreds A 6,75 kr. 10. kreds 3. distrikt 13,50 kr.
6. kreds B 6,75 kr. 10. kreds 4. distrikt 13,50 kr.
7. kreds 13,50 kr. 11. kreds 13,50 kr.
8. kreds 13,50 kr. 12. kreds 13,50 kr.
2. Det faste tilskud udbetales i januar måned.
3. Det kvartalsvise tilskud udbetales i det pågældende kvartals sidste måned og 
beregnes efter medlemstallet den 1. i den pågældende måned. Både det faste kreds
tilskud og tilskuddet pr. medlem reguleres i overensstemmelse med bestemmelserne 
i lovens § 8.
4. Kredse der i henhold til foreningens formålsparagraf ønsker at iværksætte aktivi
teter, der ikke kan dækkes af det i pkt. 1 anførte kredstilskud, kan til hovedbestyrel
sen indsende anmodning om ekstraordinært kredstilskud.
Hovedbestyrelsen træffer på grundlag af kredsens regnskab og budget beslutning 
om, hvorvidt ekstraordinært kredstilskud kan ydes.

Aftale- og forhandlingsretten
§ 42.
1. Aftaler om løn- og andre ansættelsesvilkår indgås af Statstjenestemændenes Cen
tralorganisation II efter reglerne i tjenestemandslovens kapitel 10 og hovedaftalen 
under medvirken af Dansk Post- og Telegrafforening.
2. Aftaler, der alene vedrører foreningens medlemmer, kan indgås af Dansk Post- og 
Telegrafforening efter bemyndigelse fra Statstjenestemændenes Centralorganisation 
II, når sådanne aftaler er udgiftskrævende eller vedrører omklassificering som led i 
rationalisering.
3. Aftaler, som ikke falder ind under stk. 1 eller 2, indgås af Dansk Post- og Tele
grafforening efter delegation fra Statstjenestemændenes Centralorganisation II.
4. Aftaler, der alene angår ansættelsesvilkår for medlemmer inden for en kreds’s om
råde eller et enkelt tjenestested, og som den stedlige myndighed har bemyndigelse 
til at afgøre, indgås af den respektive kreds henholdsvis tillidsrepræsentant på 
tjenestestedet, når bemyndigelse fra foreningens øverste kompetente organer har 
fundet sted.
5. Der kan ikke indgås aftaler efter stk. 4 om forhold, der er aftalt efter stk. 1-3.
6. Kredse, afdelinger, grupper og lokale tillidsrepræsentanter kan forhandle ethvert 
spørgsmål om ansættelses- og arbejdsvilkår, hvorom der ikke kan indgås aftale, med 
den stedlige myndighed.

15



7. Forhandlinger efter stk. 6 må føres i overensstemmelse med de af foreningens 
kompetente organer fastlagte principper.

Almindelige bestemmelser
§ 43.
1. Såfremt formanden nedlægger sit mandat eller dette af andre grunde bliver ledigt 
i løbet af valgperioden, træder 1. næstformanden ind i hans sted.
I tilfælde af, at 1. næstformanden nedlægger sit mandat eller dette af andre grunde 
bliver ledigt i samme periode som formanden, indtræder 2. næstformanden i forman
dens sted.
2. Såfremt næstformændene, redaktøren af medlemsbladet, formanden for oplysnings
udvalget, hovedkassereren eller revisorerne nedlægger deres mandat, eller dette af 
andre grunde bliver ledigt i løbet af valgperioden, besætter hovedbestyrelsen den 
pågældende tillidspost indtil først afholdte delegeretmøde og bekendtgør snarest 
valget i medlemsbladet.
Hvis imidlertid mindst Vé af foreningens ordinære medlemmer skriftlig over for hoved
bestyrelsen erklærer sig utilfreds med valget og opstiller et andet medlem som 
kandidat til tillidsposten, skal hovedbestyrelsen, såfremt den ikke måtte finde det 
nødvendigt at indkalde et ekstraordinært delegeremøde, lade foretage landsafstem
ning mellem den således opstillede kandidat og den af hovedbestyrelsen valgte til
lidsmand, der vedbliver at fungere, indtil resultatet af den skriftlige afstemning fore
ligger.

§ 44.
Forandring af denne lov kan kun ske, når mindst 2A af de delegerede på et delege
retmøde, eller når mindst 2A af de ved en landsafstemning afgivne stemmer er for 
forandringen.

§ 45.
Foreningen kan kun opløses, når mindst 2A af samtlige medlemmer stemmer derfor. 
Et delegeretmøde afgør i så fald, hvorledes foreningens midler skal anvendes.

§ 46.
I tilfælde af en lovmæssig adskillelse af post- og telegrafvæsenet i to virksomheder 
bringes den i § 45 nævnte bestemmelse vedrørende opløsning af foreningen ikke I 
anvendelse, men et delegeretmøde afgør, på hvilke betingelser en adskillelse af 
foreningen kan finde sted.

§ 47.
Med henblik på varetagelsen af telepersonalets interesser forud for og under en 
eventuel adskillelse af foreningen i forbindelse med dannelse af et enhedstelevæsen 
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kan hovedbestyrelsen nedsætte et landsomfattende centralråd for dette personale. 
Centralrådet er i sin virksomhed alene rådgivende for det specielle tilfælde. Dets 
vedtægter m. v. fastsættes af hovedbestyrelsen.

§ 48.
Det ifølge § 47 dannede centralråd kan efter en adskillelse af foreningen få status 
som bestyrelse for en ny forening for det i betragtning kommende personale.

§ 49.
Dansk Post- og Telegrafforening kan stille midler til rådighed for driften af det i 
henhold til §§ 47-48 dannede centralråd.
Beløbet, der tilstilles centralrådet, fradrages i den del af foreningens formue, der 
som følge af delegeretmødets beslutning (jfr. § 46) ved en adskillelse måtte tilkomme 
den afdeling af foreningen, for hvilken centralrådet er dannet.
Finder der ingen adskillelse sted, er beløbet at betragte som en ordinær udgift for 
Dansk Post- og Telegrafforening.

§ 50.
Hovedbestyrelsen bemyndiges til at foretage de ændringer af kredsforholdene og 
kredsinddelingen jf. § 10, der måtte blive nødvendige som følge af strukturændringer 
i post- og telegrafvæsenet.
Foretagne ændringer forelægges på det nærmest følgende delegeretmøde.

§ 51.
Denne lov trådte i kraft den 1. september 1935. Ændringer til loven er vedtaget på 
senere delegeretmøder, sidst i 1977.
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