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Forslag vedr. valghandlingerne på kredsenes generalforsamlinger

Motivering
Baggrund: På Socialpædagogerne Lillebælts generalforsamling 2019 havde vi kampvalg til alt, 
med undtagelse af kredsformand og revisor. Grundlæggende er det fantastisk, at så mange vil 
stille sig til rådighed og gøre en forskel for Socialpædagogerne - men det giver udfordringer i 
valghandlingerne. 

Til Hovedbestyrelsen havde vi 6 kandidater til 3 pladser. Kredsformanden er med baggrund i 
en kongresbeslutning 2018 allerede valgt. De 2 der fik flest stemmer fik et absolut flertal. 
Mellem nummer 3, som blev valgt, og nummer fire, var det kun en stemme til forskel. Dette er 
et meget spinkelt mandat til en af de vigtige poster i Socialpædagogerne.  

Som faglig sekretær havde vi tre kandidater. Det krævede 2 valghandlinger, inden nogen 
havde fået det nødvendige absolutte flertal. 

Til Kredsbestyrelsen opstillede 18 dedikerede socialpædagoger til 11 pladser, og til 
kongresdelegationen opstillede 19 medlemmer til 9 pladser. De har og skal alle have mulighed 
for at holde valgtaler. Optællingen tager også sin tid. For de involverede og for os der er tæt 
på ved vi dette og venter gerne. For medlemmet er det lang tid at vente og den demokratiske 
proces opleves tidskrævende.

Motivation: Vi tænker at organisationen er nødt til at se på hvordan vi tilgodeser demokratiet 
bedst muligt på generalforsamlingen. 

Se på hvordan vi kan gøre det mere effektivt at stemme, på egne kongres har vi taget digitale 
løsninger i brug, i forhold til politiske tilkendegivelser. 

Kan vi forestille os at vi også får nogle sikre og effektive løsninger til vores 
generalforsamlinger? 

Vi vil gerne have at medlemmer kommer til generalforsamlingerne, samt at historien 
medlemmet fortæller er, at hos Socialpædagogerne, der har de styr på valghandlingerne. 

Vi forslår endvidere, at valghandlingen til poster, hvor der er mere end en kandidat, foregår på 
en måde, så at vi den valgte opnår et stærkere mandat.

Indstilling
At Hovedbestyrelsen pålægges på kongressen 2022, at fremsætte et forslag til hvordan 
valgene på Kredsenes generalforsamling kan forenkles og hvor de politisk valgte kan få et 
stærkere mandat.
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Hovedbestyrelsen anbefaler, at der arbejdes videre med forslaget i 
Vedtægtsudvalget i den kommende kongresperiode.
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