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Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. 
 

 

Pkt. 1. 

 Sektionens sammensætning 

 

Dansk Jernbaneforbund, Sektion DSB består af de medlemmer, der er ansat inden for DSB SOV og 

DSB Vedligehold a/s, samt medlemmer i samme ansættelsesområde afskediget med rådighedsløn / 

ventepenge. 

 

Pkt. 2.  

Sektionens formål. 

 

At søge forbundets formålsparagraf fremmet med særlig henblik på løsning af sektionens 

medlemmers forhold. 
 

Pkt.3.  

Sektionsbestyrelsen. 
 

Sektionsbestyrelsen består af 9 medlemmer. 

3 valgt af Togpersonalets Områdegruppe DSB. 

3 valgt af Stationspersonalets Områdegruppe DSB 

2 valgt af Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 

1 valgt af Lokomotivpersonalets Områdegruppe S-tog 

 

De 4 områdegruppeformænd er fødte medlemmer af sektionsbestyrelsen. 

 

Områdegrupperne vælger selv suppleanter for sektionsbestyrelsesmedlemmerne. 

 

Sektionsbestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden og i hans fravær næstformanden 

er til stede, når hver områdegruppe er repræsenteret, samt mindst 50% af bestyrelsen. 

 

Ved afstemninger skal der være ¾ flertal i bestyrelsen for vedtagelse af forslag. 

 

Hvert sektionsbestyrelsesmedlem har 1 stemme.   

 

På første sektionsbestyrelsesmøde efter ordinær kongres konstituerer sektionsbestyrelsen 

sig med formand, næstformand og sekretær, samt foretager udpegning af repræsentanter 

til udvalg og nævn, hvor sektionen har repræsentation. 
 

Pkt.4.   

Sektionsbestyrelsesmøder. 
  

Sektionsbestyrelsesmøder holdes 1 gang hvert kvartal eller oftere, hvis en områdegruppe 

finder behov derfor. 

 

Der er mulighed for at invitere såvel interne som eksterne gæster. 

 

 Indkaldelse til sektionsbestyrelsesmøderne sker ved udsendelse af dagsorden med mindst 

14 dages varsel. 

 

 Afbud sendes til sektionsformanden. Evt. navn på suppleant meddeles samtidig. 
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Forslag og emner til dagsordenen, der ønskes behandlet, skal skriftligt tilstilles forman-

den mindst 1 uge før mødets afholdelse. 

 

 

Dagsordenen indeholder som minimum følgende punkter: 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Udvalgsdrøftelser 

2a DJ HB 

2b Arbejdsmiljøudvalg (DJ HAMU) 

2c HSU 

2d Kompetence udvalg 

2e DSB Arbejdsmiljøråd 

2f Uniform og arbejdstøjs udvalg 

2g Kantineudvalg 

2h Personalepolitisk udvalg 

2i Mangfoldighedsudvalg 

3. Sager til drøftelse og afgørelse 

4. Gensidig orientering 

5. Aktivitetsliste 

6. Kommende møder. 

 

 Møder kan ekstraordinært indkaldes med kortere varsel. 

 

Der skrives referat fra alle møder. 

 

Referat af sektionsbestyrelsesmøder skal udsendes til sektionsbestyrelsen til godkendelse 

senest 14 dage efter mødet. Referatet er godkendt, hvis der ikke er indkommet indsigel-

ser til formanden senest 14 dage efter udsendelsen. 

 

Formanden tilstiller 2 eksemplarer af sektionsbestyrelsesreferat til forbundet og 1 eksem-

plar til hver af områdegrupperne.  

 

Områdegrupperne fordeler selv referat af sektionsbestyrelsesmøderne videre. 

 

Referat af områdegruppernes bestyrelsesmøder tilstilles hver områdegruppeformand til 

orientering.  

 

Pkt. 5.  

Formanden 

 

Formanden tegner og forestår den daglige ledelse af sektionens virksomhed, er ordføren-

de for sektionen, indkalder og leder sektionsbestyrelsesmøderne, alt i overensstemmelse 

med forbundets love og sektionsbestyrelsens beslutninger. 

 

Ved formandens forfald varetager næstformanden formandens funktioner. 
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Pkt.6.   

Forhandlingsudvalg. 
  

Forhandlingsudvalget består af de 4 områdegruppeformænd. 

 

Forhandlingsudvalget kan ved enighed udvides. 

 

Områdegrupperne udpeger selv suppleanter til forhandlingsudvalget. 

  

Forhandlingsudvalget fører forhandlingerne på sektionens vegne. 
 

Pkt.7.  

Sager.    
  

Sektionsbestyrelsen behandler hovedsageligt sager af tværfaglig karakter, som er gæl-

dende for flere områdegrupper. 

 Sager, som en områdegruppe ønsker rejst, kan ligeledes behandles af sektionen, såfremt 

dette er i overensstemmelse med Dansk Jernbaneforbunds love.  
  

Pkt. 8.  

Økonomi. 
 

Sektionen har ingen selvstændig økonomi. 

 

Udgifter i forbindelse med sektionsbestyrelsesarbejdet afholdes af områdegrupperne på 

skift. 

 

Udgifter som konsekvens af beslutninger truffet i sektionsbestyrelsen afholdes af områ-

degrupperne.  
 

Pkt. 9.  

Samarbejde med LO-sektioner. 
  

Jf. forbundslovens stk. 4.1.7: ”Sektionsbestyrelsen kan træffe beslutning om, at sektio-

nen, en eller flere områdegrupper, eller dele heraf, tilsluttes de lokale LO-sektioner. Kon-

tingentet betales af forbundskassen, efter nærmere regler fastsat herfor.”  

 

Pkt. 10.  

Gyldighed / ændringer. 
 

Denne forretningsorden er gyldig til Dansk Jernbaneforbunds ordinære kongres 2016.  

Forretningsordenen kan ændres efter forslag, som vedtages på et sektionsbestyrelsesmø-

de med mindst 3/4 flertal i bestyrelsen. 

 

Sektionens forretningsorden skal altid være i overensstemmelse med Dansk Jernbanefor-

bund’s love. 

 

Denne forretningsorden er vedtaget på sektionsbestyrelsesmøde den 20. juni 2016 i København. 
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_________________  _____________________  _________________ 

Thomas-Bryan Lund  Jørn Nicolaisen   Mikkel C. Jessen 

 

 

__________________  ______________________ _________________ 

Søren Max Kristensen  Dan B Kirchhoff  Susanne B. Jensen 

 

 

___________________  _____________________  _________________ 

Hans S Merstrand  Per Jenner   Bo Willestofte 

 

 



Dansk Jernbaneforbund, Sektion DSB.  
 

 5 

 

Bilag A. 
 

Sektionsbestyrelsen sammensætning. 

 
Sektionsbestyrelsesrepræsentanter:   
 

Lokomotivpersonalet Områdegruppe S-tog. 

 

Thomas Bryan-Lund    

Smålandsvej 8    

3140 Ålsgårde    

tlf. 2468 1487    

TBLund@dsb.dk       

 

Lokomotivpersonalet Områdegruppe DSB. 

 

Søren Max Kristensen 

Kildeløbet 8 

2700 Brønshøj 

tlf. 2468 8431 

sokris@dsb.dk / ssem@mail.dk 

 

Hans S Merstrand 

Sorringvej 79 

8600 Silkeborg 

tlf. 2468 8076 

hamer@dsb.dk  

 

Stationspersonalet Områdegruppe DSB. 

 

Jørn Nicolaisen    

M P Bruunsgade 58,2    

8000 Århus C    

tlf. 8620 1080 / 2217 1080     

jn@spdsb.org.dk     

 

Per Jenner 

Skanderborgvej 147 

8382 Haldum Hinnerup 

Tlf.:   2468 8698                                                

pejenn@dsb.dk / perjenner@hotmail.com 

 

Dan B Kirchhoff   

Borgergade 1    

4360 Kirke Eskilstrup   

tlf. 2468 0858   

dbki@dsb.dk     

 

 

 

mailto:sokris@dsb.dk
mailto:hamer@dsb.dk
mailto:jn@spdsb.org.dk
mailto:pejenn@dsb.dk
mailto:perjenner@hotmail.com
mailto:bjarne.andersen@besked.tdcadsl.dk
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Togpersonalet Områdegruppe DSB. 

 

Mikkel Channo Jessen    

Sluseholmen 30, 2.tv.    

2450 København SV    

tlf. 2468 0854 / 2630 2000    

micj@dsb.dk / mikkelchanno@yahoo.dk 

 

Susanne Bjørn Jensen 

Jasminvej 4 

6740 Bramming 

2468 6818 / 2396 2200 

sujen@dsb.dk / sbjensen@webspeed.dk   

 

Bo Willestofte    

Bøgeskovparken 171 B    

8260 Viby    

tlf. 2468 6912 / 2987 7299    

bojak@dsb.dk    

 

 

…………Bilag A rettet 20.06.2016 

mailto:micj@dsb.dk
mailto:sujen@dsb.dk
mailto:@dsb.dk

