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DM – DANSK MAGISTERFORENING
AFTALE MELLEM BIBLIOTEKARFORBUNDET OG DM OM FRIT ORGANISATIONSVALG

1. Med virkning fra den 1. april 2011 kan kandidater, bachelorer, bibliotekarer DB og
studerende inden for de underskrivende organisationers optagelsesområder, som de
er fastsat i den enkelte organisations vedtægt, frit søge optagelse i Bibliotekarforbundet og DM.
Ved skift imellem Bibliotekarforbundet/DM frigøres medlemmer med 14
dages varsel.
2. Bibliotekarforbundet og DM bemyndiger hinanden til at varetage de individuelle interesser for medlemmer, der benytter aftalen om frit organisationsvalg, uanset medlemmets uddannelsesmæssige baggrund. Bemyndigelsesaftalen omfatter tillige tillidsrepræsentanters interessevaretagelse.
3. En underskrivende organisation bemyndiger den anden underskrivende organisation til:


At varsle og iværksætte individuelle konfliktskridt for medlemmer af disse organisationer uanset medlemmets uddannelsesmæssige baggrund,



At forfølge individuelle sager, der relaterer sig til overenskomstfortolkning og
–brud uanset medlemmets uddannelsesmæssige baggrund.

4. Det skal i videst muligt omfang undgås at hverve nye medlemmer v.h.a. gratis medlemskaber, gratis ydelser, gaver eller lignende. Der må ikke målrettet hverves blandt
studerende, der henhører under henholdsvis DM’s og BF’s organisationsområder,
jf. de offentlige overenskomster (uddannelsesbilaget).
5. Uenighed mellem parterne om forståelse af denne aftale, søges løst gennem forhandling.
Hvis der ikke opstår enighed, er parterne enige om at lade spørgsmålet afgøre ved
voldgift. Til denne voldgift udpeger hver organisation en voldgiftsmand, og de udpeger i fællesskab en opmand, der træffer afgørelse, såfremt enighed ikke opnås.
Kan parterne ikke opnå enighed om udpegning af opmand, anmoder parterne præsidenten for Østre Landsret om at udpege en opmand. Udgifterne til opmand deles
ligeligt mellem parterne, som i øvrigt hver afholder deres udgifter ved voldgiftsrettens funktion.
6. Nærværende aftale trådte i kraft den 1. april 2011 og kan generelt opsiges med ½
års varsel af begge parter.
Frederiksberg, den 2011
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