
Anmeldelsesskema til udfyldelse med nødvendige oplysninger ved valg som FTR/FTRS/TR/TRS 
  

FTR          FTR-suppleant      TR      TR-suppleant      

Nyvalg                                    Genvalg                   

Navn:  

Fødselsdato:  

Institut/Afdeling:  

Arbejdsstedadresse/Geografisk lokation:  

Ansat som:  

Antal arbejdstimer pr. uge:  

    

Valgperiode: Fra: Til: 

Hvilken faggruppe repræsenterer du: VIP VIP/AC-TAP AC-TAP TAP 

Medanmeldelse, hvis du repræsenterer flere 
faggrupper end din egen: 

 

Valgområde: 
 

VD-område: 
Afdeling: 

Enhed: 

Fakultet: 

Institut: 

Center: 

Administrationscenter: 

Ved flere valgområder – tilføj her: 
 
 
 
Hvilken bemyndigelse har den/de faglig(e) 
organisation(er) delegeret: 

 

Hvis nyvalg – hvem erstatter du:  

Hvis du er valgt som FTR/TR – hvem er din 
suppleant: 

 

Hvis du er valgt som FTRS/TRS – hvem er du 
suppleant for: 

 

Antal medarbejdere du repræsenterer: *) 
 

TR´s optælling: HR´s optælling: 

*) Optælling baseres på antallet af månedslønnede medarbejdere, som tillidsrepræsentanten repræsenterer. 
    Repræsentationsstørrelsen optælles efter det høje niveau, hvis man repræsenterer medarbejdere på flere niveauer i organisationen fx   
    både på hovedområdeniveau og institutniveau. 
 
Skemaet bedes indsendt til din faglige organisation hurtigst muligt efter, at du er blevet valgt. 

Organisationen bedes fremsende den officielle anmeldelse til flg. email: hr@au.dk 

Du kan finde yderligere information omkring tillidshvervet under følgende 
link: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekruttering-og-ansaettelse/anmeldelseafmeldelse-af-
tillidsrepraesentanter/ 
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