Dagsordenspunkt 7.5
Udsendt den 9.10.2020

Forslag til ændring af titlen fra faglig sekretær til
kredsnæstformand
Motivering
Vi ønsker, at ændre titlen fra faglig sekretær til kredsnæstformand fordi vi i vores dagligdag
oplever en del forvirring omkring titlen faglig sekretær. Ligesom vi mener at valghandlingen
fremadrettet skal understøtte den gennemgående råde tråd i vores forbund.
Vi ser følgende udfordringer i den nuværende form:
1) Til forhandlinger er der mange der ikke ved hvilken status en faglig sekretær har
(politisk valgt). Dette nødvendiggøre, at man ofte skal forklare og retfærdiggøre sin
rolle.
2) Da det i Socialpædagogerne ikke hedder Forbundssekretær men
forbundsnæstformænd, vil det skabe en rød tråd i vores eget forbund ved at ændre
titlen til kredsnæstformænd.
3) Ved at rangere næstformandsposterne bliver det tydeligt at der er tale om personvalg
jf. vedtægterne § 11, stk. 7. Dette er ligeledes med til at styrke den direkte
demokratiske proces i og med, at det er generalforsamlingen der udvælger 1.
kredsnæstformand.
Vores indstilling er at man i kongressen vedtager at ændre titlen fra faglig sekretær til
kredsnæstformand således at § 10, stk. 2 og § 11, stk. 5 ændres til følgende.
Indstilling
Kongressen vedtager den foreslåede ændring af vedtægternes § 10, stk. 2
Kongressen vedtager at konsekvensrette og udskifte alle efterfølgende titler ”faglig sekretær”
med kredsnæstformand.
Kongresdokument 1 som omhandler frikøbtes lønninger, skal ligeledes konsekvensrettes fra
faglige sekretærer til frikøbte næstformænd. Dette af hensyn til kredse (Bornholm) hvor
næstformandsposten ikke er en lønnet post.
I § 12, stk. 7. udgår ”næstformand og”
Forslagsstiller
Kreds Storkøbenhavn v./ Michel Kikkenborg 4000198882 og Rita Slangerup 4000190578
Hovedbestyrelsen anbefaler, at der arbejdes videre med forslaget i
Vedtægtsudvalget i den kommende kongresperiode.
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Ændringsforslag til Forbundets vedtægter
Gældende vedtægter
§ 10, stk. 2
Medlemmer, som vælges til at
varetage specielle opgaver
som forbundsformand, 1. eller
2. forbundsnæstformand,
forbundskasserer,
kredsformænd og faglige
sekretærer, opretholder
organisatoriske rettigheder i
den kreds, pågældende var
henført til ved valgets
etablering

Ændringsforslag
§ 10, stk. 2
Medlemmer, som vælges til at
varetage specielle opgaver som
forbundsformand, 1. eller 2.
forbundsnæstformand,
forbundskasserer,
kredsformænd og
kredsnæstformænd,
opretholder organisatoriske
rettigheder i den kreds,
pågældende var henført til ved
valgets etablering.
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Motivering
Det tydeligøres med
ændringen, hvilken
status
kredsnæstformanden har
i forbindelse med
forhandling uden for
egen organisation,
samtidig med at vi
ensretter i forhold til
eget forbunds valgproces
og titler. Ligeledes giver
vi generalforsamlingen
mulighed for at vælge 1.
næstformand hvilket
styrker den demokratiske
ret.
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Ændringsforslag til Forbundets vedtægter
Gældende vedtægter

Ændringsforslag

§ 11, stk. 5
I ulige år skal dagsordenen mindst
indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent(er)

§ 11, stk. 5
I ulige år skal dagsordenen mindst
indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent(er)

2) Valg af referent(er)

2) Valg af referent(er)

3) Valg af stemmetællere

3) Valg af stemmetællere

4) Kredsbestyrelsens beretning

4) Kredsbestyrelsens beretning

5) Kredsens regnskab

5) Kredsens regnskab

6) Indkomne forslag

6) Indkomne forslag

7) Fremtidigt arbejde

7) Fremtidigt arbejde

8) Fastsættelse af
kredsbestyrelsens størrelse og
antallet af frikøbte

8) Fastsættelse af kredsbestyrelsens
størrelse og antallet af frikøbte

9) Kredsens budget

10) Valg efter præsentation af
kandidater

10) Valg efter præsentation af
kandidater
a) Kredsformand og
hovedbestyrelsesmedlem
b) Øvrige
hovedbestyrelsesmedlemmer
c) Faglig(e) sekretær(er)
d) Kredskasserer
e) Øvrige bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter for disse
f) Kongresdelegerede og
suppleanter for disse
g) Kritisk revisor og suppleant for
denne.
…..

9) Kredsens budget

a) Kredsformand og
hovedbestyrelsesmedlem
b) Øvrige
hovedbestyrelsesmedlemmer
c) a. 1. kredsnæstformand
b. 2. kredsnæstformand
c. 3. kredsnæstformand
d. 4. kredsnæstformand
d) Kredskasserer
e) Øvrige bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter for disse
f) Kongresdelegerede og suppleanter
for disse
g) Kritisk revisor og suppleant for
denne.
….
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Motivering
Ved denne
ændring
tydeliggør vi at
der er tale om
personvalg til
næstformandsposterne som er
i tråd med §11
stk. 7. i
vedtægterne.

