
   

Til tillidsrepræsentanten / 

suppleanten 

 

 

 

 

 8. april 2022 

TR-udsendelse nr.: 51 2021/2022 

 

 

Vedr.: Rådighedsbeløb til KLF-afdelingerne for 2022 

 

Hver KLF-afdeling disponerer i år over et grundbeløb på kr. 200,00 samt kr. 

30,00 pr. medlem til tillidsrepræsentantens/suppleantens administrative udgifter 

m.v. 

 

Beløbet udbetales i 2 rater. Første rate bliver anvist til tillidsrepræsentantens egen 

bankkonto i løbet af den kommende tid. Hvis beløbet ikke er modtaget inden for 

en uge, kan det skyldes, at foreningen ikke har tillidsrepræsentantens bankkonto. 

Du skal i den situation kontakte Sussi Vessel slv@dlf.org, hvor du kan oplyse 

bankkontonummeret. 

 

OBS: Som kvittering for modtagelsen SKAL sidste side af dette dokument 

udfyldes, underskrives og indsendes via mail slv@dlf.org. 

 

Skolernes/institutionernes rådighedsbeløb for hele 2022 udgør således kr. 200,00 

samt kr. 30,00 kr. pr. medlem i KLF-afdelingen.  

 

Det resterende rådighedsbeløb (andet halvår 2022) vil blive udbetalt, når 

tillidsrepræsentantens skriftligt og senest 1. december 2022 anmoder KLF’s kontor 

011@dlf.org herom. 

 

Beløbet kan alene anvendes til: 

a. Kontorartikler og kopiering m.v. 

b. Håndbøger, tillidsrepræsentanten mener, er relevante for arbejdet i KLF-

afdelingen. 

c. Abonnement på tidsskrifter. 

d. Udgifter til foredragsvirksomhed i KLF-afdelingen. Københavns Lærerforening 

er forpligtet til at oplyse de pågældende honorarer til Skattestyrelsen. Der 

indsendes bilag om sådanne udgifter, som skal indeholde oplysninger om 

foredragsholders navn, adresse og CPR-nr. 

e. Udgifter til forfriskninger i forbindelse med møder i KLF-afdelingen. 
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Regnskabsaflæggelse: 

Tillidsrepræsentanten er ansvarlig for forbruget af midlerne og er pligtig til at 

aflægge et regnskab over for KLF-afdelingen. som skal kontrollere, at 

rådighedsbeløbet er anvendt til det hjemlede formål. Af praktiske grunde er det 

med foreningens revision aftalt, at der ikke skal indsendes bilag til foreningen. 

Københavns Lærerforening kan bede om at få tilsendt et revideret regnskab for 

KLF-afdelings rådighedssum. Det vil ske som et led i foreningens revisions 

løbende stikprøvekontrol. 

 

Undtaget fra denne praksis er bilag for honorar til foredragsholdere, jf. pkt. d. 

Sådanne bilag skal fortsat indsendes. 

 

Af praktiske og regnskabsmæssige grunde bedes henvendelse vedrørende 

rådighedsbeløb ske via mail til Sussi Vessel slv@dlf.org. 

 

 

Med venlig hilsen 

Københavns Lærerforening 
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Kvittering for modtagelse af rådighedsbeløb I 2022 

 

 

 

For modtagelsen af kr.                       kvitteres herved: 

 

 

____________      

Dato 

 

 

 ___________ _______________________________________ 

               Skole nr. Skole navn 

 

 

 

 

  TR-repræsentant: 

 

 

  TR-suppleant: 

 

 

Til  

Københavns Lærerforening 

 

                          

                       April 2022 

  

 


