Verkiezingsreglement netwerk Lokaal FNV
Dit reglement is gebaseerd op de algemene Statuten van de FNV en het Reglement Lokale netwerken
van de FNV

Algemene bepalingen:
1. Tot bestuurslid kan gekozen worden ieder FNV‐lid dat in het netwerkgebied is ingedeeld of
ieder lid van een bij de FNV aangesloten vakbond, dat woonachtig is in het netwerkgebied,
en zich conform de procedure gemeld heeft als kandidaat.
2. Tot het netwerk behoren de volgende gemeentes: INVOEGEN GEMEENTEN.
3. De omvang van het bestuur bedraagt AANTAL personen
4. Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester: tezamen vormen zij het dagelijks bestuur (DB). De taakverdeling over de
DB‐functies wordt binnen het gekozen bestuur vastgesteld.
5. De samenstelling van het bestuur kent bij voorkeur diversiteit, zowel sectoraal, als naar
sekse, leeftijd, etniciteit en gemeentelijke woonplaats.
6. In het netwerkbestuur heeft elk bestuurslid een stem.

Verkiezingsprocedure:
De verkiezingscommissie:
1. Het bestuur van het (aspirant) lokale netwerk stelt een verkiezingscommissie in die tot doel
heeft de bestuursverkiezingen te organiseren en goed te laten verlopen.
2. De verkiezingscommissie bestaat uit tenminste 3 personen.
3. De verkiezingscommissie ziet toe dat alles conform de procedure, vastgelegd in dit
reglement, verloopt.
4. De verkiezingscommissie toetst of de kandidaten voor een bestuursfunctie voldoen aan de
basiseisen: lid van de FNV of een aangesloten FNV‐bond en ingedeeld in het gebied.
Kandidaatstelling:
5. Het bestuur van het (aspirant) lokale netwerk stelt de datum van de netwerkvergadering
waarin de bestuursverkiezingen plaatsvinden vast.
6. Ieder lid krijg minimaal 4 weken voor de verkiezingsdatum de aankondiging voor de
bestuursverkiezing en de oproep om zich kandidaat te stellen, toegestuurd per e‐mail of per
post.

7. Kandidaten krijgen tot uiterlijk 2 weken voor de verkiezingen de tijd om zich aan te melden
voor een bestuursfunctie.
8. T.b.v. heldere informatie aan kandidaten en een goed functioneren van het bestuur en van
de verkiezingsprocedure geldt een functieprofiel voor de functie van bestuurslid. Aanvullend
gelden specifieke taakbeschrijvingen voor de verantwoordelijkheden van voorzitter,
secretaris, en penningmeester ( Dit profiel is te vinden op www.Lokaalfnv.nl/functieprofiel)

Stemmen:
9. Het stemmen gebeurt schriftelijk door de aanwezigen op de netwerkvergadering. De
kandidaten die de meeste stemmen gekregen hebben, zijn verkozen. Indien het aantal
kandidaten minder of gelijk is aan het aantal zetels, zal er geen stemming plaatsvinden.
10. Indien bij de eerste stemronde twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben
verkregen, wordt een tweede stemming georganiseerd waarbij uit die kandidaten wordt
gekozen. Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot.
11. Ieder op de netwerkvergadering aanwezig lid heeft één stem. Stemmen per volmacht is niet
mogelijk. Zie het stemprotocol.
12. De uitslag wordt terstond bekend gemaakt.

Zittingstermijn bestuurslid:
De zittingstermijn is conform het Reglement lokale netwerken 4 jaar. Een bestuurslid kan maximaal
1 keer herkozen worden voor een nieuwe zittingstermijn.
Toekomstige wijzigingen in het Reglement lokale netwerken zullen direct doorwerking hebben op de
zittingstermijn.

Einde lidmaatschap netwerkbestuur:
Het lidmaatschap van het netwerkbestuur van het desbetreffende bestuurslid eindigt:
a) Als hij/zij geen lid meer is van FNV.
b) Als hij/zij niet meer is ingedeeld in het betreffende lokaal netwerk. Nadat een bestuurslid in
een ander netwerk is ingedeeld, legt hij/zij binnen 6 maanden de bestuursfunctie neer. Dit
wordt ten minste tweejaarlijks nagegaan.
c) Door zijn/haar overlijden.
d) Door zijn/haar bedanken voor deze functie.
e) Door zijn/haar ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van
zijn/haar lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn/haar
goederen wordt ingesteld.
f) Bij het einde van de zittingstermijn.
g) Bij zijn/haar ontslag uit de bestuursfunctie door de ledenvergadering van het netwerk.
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