§3
Stk. 3. Bestyrelsen kan desuden som særlige medlemmer optage enkeltpersoner, der har interesse i
foreningens arbejde.

§3
Stk. 3. Bestyrelsen kan desuden som særlige medlemmer optage enkeltpersoner, der har interesse i
foreningens arbejde. Den til enhver tid siddende
fuldtidsarbejdende formand for foreningens bestyrelse har – hvis vedkommende er fuldtidsfrikøbt, eller hvis vedkommende ikke længere har ansættelse
ved en medlemsskole, eller hvis vedkommende ikke
længere er medlem af en medlemsskoles bestyrelse
- ret til at blive optaget som særligt medlem med
særlige rettigheder, jf. § 4, stk. 3. Det særlige medlemskab med særlige rettigheder ophører med virkning fra den dato, hvor den siddende formand med
det særlige medlemskab og de særlige rettigheder
mister sin valgbarhed til foreningens bestyrelse,
dvs. fra det tidspunkt, hvor vedkommende ikke bliver genvalgt til bestyrelsen eller ikke bliver konstitueret som formand eller fratræder som formand i
funktionsperioden. Samtidig med at det særlige
medlemskab med de særlige rettigheder ophører,
udtræder den pågældende af bestyrelsen.

§3
Stk. 6. Hvis et medlem modarbejder foreningens
formål eller på anden måde gør sig uværdig til fortsat medlemskab, kan det efter bestyrelsens indstilling ekskluderes af foreningens årsmøde.

§3
Stk. 6 Hvis et medlem modarbejder foreningens formål eller på anden måde gør sig uværdig til fortsat
medlemskab, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. Medlemmet kan senest 4 uger efter modtagelsen af eksklusionsbeslutningen begære, at eksklusionsbeslutningen prøves på førstkommende ordinære årsmøde. Begæringen har ikke opsættende
virkning på eksklusionsbeslutningen. Bestyrelsen
foranlediger, at punktet om prøvelse af eksklusionsbeslutningen sættes på årsmødets dagsorden. Det
ekskluderede medlem har møderet og taleret under
behandlingen af det pågældende dagsordenspunkt.

§4
Stk. 3. Særlige medlemmer har møde- og taleret på
årsmøder. De har ikke stemmeret og er ikke valgbare til foreningens bestyrelse.

§4
Stk. 3. Særlige medlemmer har møde- og taleret på
årsmøder. De har ikke stemmeret og er ikke valgbare til foreningens bestyrelse. Dog har den siddende bestyrelsesformand, jf. § 3, stk. 3 stemmeret
på foreningens årsmøder, ligesom vedkommende
er valgbar til foreningens bestyrelse, jf. § 6, stk. 6.
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§6
Stk. 6. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf 4
vælges blandt skolernes bestyrelsesmedlemmer og
4 blandt skolernes ledelse.

§6
Stk. 6. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf 4
vælges blandt skolernes bestyrelsesmedlemmer og
4 blandt skolernes ledelse. Den siddende valgbare
bestyrelsesformand, jf. § 4, stk. 3 er valgbar i den
kategori, hvorfra vedkommende opnåede sit første
valg til foreningens bestyrelse, hvilket indebærer, at
vedkommende ved genvalg til bestyrelsen da indtager den ene af de fire pladser i den omhandlede kategori.

§6
Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad
gangen, således at der hvert år afgår 2 repræsentanter fra henholdsvis medlemsskolernes bestyrelser og ledelser. Genvalg kan finde sted.

§6
Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode
er 3 år. Der foretages valg til bestyrelsen hvert år.
Over en treårig periode foretages valgene således:
Første år vælges to medlemmer, andet år vælges tre
medlemmer, og tredje år vælges ligeledes tre medlemmer. Genvalg kan finde sted.

§6
Stk. 9. Til suppleanter vælges for ét år ad gangen 1
repræsentant fra medlemsskolernes bestyrelser og
1 fra ledelsen. Valget foretages særskilt og i øvrigt
som anført i stk. 8. Udtræder et bestyrelsesmedlem,
indtræder suppleanten i vedkommendes resterende valgperiode.

§6
Stk. 9. Til suppleanter vælges for ét år ad gangen 2
repræsentanter fra medlemsskolernes bestyrelser
og 2 fra ledelsen. Valget foretages særskilt og i øvrigt som anført i stk. 8. Udtræder et bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten i vedkommendes
resterende valgperiode.
Stk. 10. Mister et bestyrelsesmedlem sin valgbarhed
efter vedtægtens § 3, stk. 1, 2. pkt., udtræder medlemmet af bestyrelsen med virkning fra datoen,
hvor medlemmet mistede sin valgbarhed. Denne regel gælder ifølge sagens natur ikke den siddende
formand med særligt medlemskab og særlige rettigheder.
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