Dagsordenspunkt 7.9
Udsendt den 9.10.2020

Forslag til nyt § 14 og nyt § 18 i vedtægterne
Motivering
Foråret og resten af året 2020 har med al tydlighed vis, at hverdagen i samfundet kan ændres
fra den ene dag til den anden. Det har haft stor betydning for mange både på det personlige –
men også arbejdsmæssige plan. I forhold til Socialpædagogernes virksomhed har
smitterisikoen og de samfundsmæssige restriktioner, der er knyttet til Covid 19, betydet at de
fleste vedtægtsbestemte generalforsamlinger har måttet aflyses/udskydes. Dette har
forbundets forretningsudvalg i hvert enkelt tilfælde truffet beslutning om og efterfølgende har
hovedbestyrelsen givet forretningsudvalget opbakning til beslutningerne og et mandat til at
træffe beslutning om eventuelle nye situationer.
Der er imidlertid intet mandat til at afvige vedtægternes bestemmelser hverken for
forretningsudvalget eller hovedbestyrelsen.
Da 2020 har vist os en ny virkelighed, der kan indbefatte perioder med krav om force majeure
tilstande foreslås følgende to tilføjelser i vedtægterne.
Indstilling
Nyt § 14
Stk. 1) Finder forbundets forretningsudvalg efter anmodning fra den enkelte kreds, at en
generalforsamling i ud fra force majeure bør aflyses eller udsættes, kan
forretningsudvalget træffe beslutning om dette.
Stk. 2) En beslutning i henhold til stk. 1 skal forelægges for det førstkommende møde i
hovedbestyrelsen som kan udtale sig i sagen. Dette har dog ikke opsættende virkning
på beslutningens ikrafttræden.
Stk. 3) Hovedbestyrelsen træffer beslutning om hvorvidt der som følge af en aflysning
skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, når forholdene tillader dette med
henblik på at gennemføre hele eller dele af den vedtægtsbestemte dagsorden.
Nyt § 18
Stk. 1) Finder hovedbestyrelsen, at kongressen ud fra force majeure bør aflyses eller
udsættes kan hovedbestyrelsen træffe beslutning om dette.
Stk. 2) Ved en beslutning i henhold til stk. 1 skal hovedbestyrelsen på en ekstraordinær
kongres, som afholdes snarest muligt efter, give en redegørelse for baggrunden for
beslutningen, hvor kongressen kan afgive udtalelse.
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Hovedbestyrelsen anbefaler, at der arbejdes videre med forslaget i
Vedtægtsudvalget i den kommende kongresperiode.
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