Vedtægter for Socialpædagogernes Landsforbund
Navn og formål:
§ 1, stk. 1.
Navn: Socialpædagogernes Landsforbund (Socialpædagogerne).
§ 1, stk. 2.
Forbundets hjemsted er København.
§ 2, stk. 1.
Forbundet er en partipolitisk uafhængig organisation, der har til formål:
-

At varetage medlemmernes faglige interesser på de organisatoriske, økonomiske og
socialpædagogiske områder.

-

At organisere det socialpædagogiske område.

-

At sikre og udøve forhandlingsret og aftaleret mellem arbejdsgiverparterne og forbundet ved indgåelse af aftaler og overenskomster.

-

At udbrede kendskab til og forståelse for socialpædagogisk arbejde.

-

At yde juridisk og/eller anden støtte til medlemmerne i faglige anliggender.

-

At arbejde for en tidssvarende grund-, efter- og videreuddannelse.

-

At fremme relevant forskning inden for det sociale og socialpædagogiske område.

-

At styrke og påvirke den strukturelle og administrative opbygning af arbejdsområderne til fremme af forbundets formål.

-

At samarbejde med organisationer, der fremmer forbundets formål.

Organisatorisk virksomhed:
§ 3, stk. 1.
Forbundet kan forhandle og indgå aftaler og overenskomster om medlemmernes løn- og
ansættelsesvilkår med staten, jf. statstjenestemændenes hovedaftale, med regioner,
kommuner og kommunale organisationer, selvejende og private institutioner mv.
§ 3, stk. 2.
Forbundet kan etablere faglige aktioner til fremme af medlemmernes interesser.
§ 3, stk. 3.
Forbundet er tilsluttet Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).
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§ 3, stk. 4.
Forbundet kan tilslutte sig en eller flere centralorganisationer.
§ 3, stk. 5.
Forbundet kan indgå samarbejdsaftaler med andre organisationer enten for enkelte medlemsgrupper eller for hele medlemskredsen.
§ 3, stk. 6.
Forbundet kan indgå aftaler om grænser for organisatorisk virksomhed.
§ 3, stk. 7.
Forbundet kan indgå aftale om tilslutning til eller sammenslutning med andre organisationer, der i al væsentlighed har samme formål som forbundet, og hvori forbundets medlemmer optages kollektivt. Beslutning herom træffes af kongressen efter indstilling fra
hovedbestyrelsen og kræver mindst 2/3 majoritet af samtlige afgivne stemmer (inkl.
stemmer-ikke).

Medlemmer:
§ 4, stk. 1.
Ret til ordinært medlemskab har:
1) Ansatte i stillinger inden for forbundets organisationsområde i henhold til indgåede
grænseaftaler, herunder ansatte med familiepleje som henholdsvis hoved- eller bierhverv.
2) Arbejdssøgende til stillinger som nævnt i pkt. 1, som har gennemgået en anerkendt
uddannelse til sådanne stillinger (dimittender).
3) Familieplejere med medlemskab som ”familieplejer bierhverv” er alene berettiget til
hjælp, som vedrører deres ansættelse som ”familieplejer bierhverv”.
4) Andre arbejdssøgende til stillinger som nævnt i pkt. 1, under forudsætning af at vedkommende er optaget som ordinært medlem under ansættelse.
§ 4, stk. 2.
Som medlemmer kan endvidere optages pædagogstuderende, der er medlemmer af Pædagogstuderendes LandsSammenslutning (PLS). Studerende medlemmer kan vælge aktivt medlemskab af Socialpædagogerne. Et valg af aktivt medlemskab gælder for en periode af mindst 3 måneder, og opsigelse heraf skal ske med mindst 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Studerende medlemmer, der ikke vælger aktivt medlemskab, eller
som har valgt aktivt medlemskab af BUPL, har rettigheder som passive medlemmer af
Socialpædagogerne.

§ 4, stk. 3.
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Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om, at personer, der ikke er omfattet af stk. 1
og 2, optages som ordinære medlemmer.
§ 4, stk. 4.
Som passive medlemmer kan optages ordinære medlemmer, der i kortere eller længere
tid er uden ansættelse og ikke-arbejdssøgende, samt medlemmer der er overgået til andet fagområde. Efter hovedbestyrelsens godkendelse kan der optages grupper af personer og enkeltpersoner, som ikke kan optages som ordinære medlemmer.
§ 4, stk. 5.
Ordinære medlemmer, der pensioneres helt eller delvist eller går på efterløn, kan vælge
medlemskab som pensionist eller efterlønsmodtager fra tidspunktet for pensionering/overgang til efterløn. Som pensionerede betragtes medlemmer af Socialpædagogerne, der modtager en pension/pensionslignende ydelse eller efterløn. Medlemmer, der
har 15 timers lønarbejde om ugen eller derover, kan ikke få medlemskab som pensionist
eller efterlønsmodtager.
§ 4, stk. 6.
Pensionister og efterlønsmodtagere beholder deres ordinære medlemskab og betaler et
reduceret kontingent til Socialpædagogerne, hvis størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen.
Pensionister og efterlønsmodtagere med medlemskab til reduceret kontingent har rettigheder og pligter som ordinære medlemmer. Dog er de ikke valgbare til poster, der indebærer lønnet frikøb i organisationen, og de har ikke stemmeret i forbindelse med overenskomster.
Såfremt et medlem, der har medlemskab som pensionist eller efterlønsmodtager, modtager valg til kredsbestyrelse, kongres eller hovedbestyrelse, oppebærer den pågældende
fuld stemmeret i det kompetente organ.
§ 4, stk. 7.
Personer, der optages eller genoptages som medlemmer senere end 3 måneder efter deres ansættelse eller senere end 14 dage efter afsluttet socialpædagogisk grunduddannelse, har ikke ret til juridisk eller økonomisk støtte, før de har været medlem i 6 måneder.
§ 4, stk. 8.
Medlemmer, der er slettet på grund af restance, generhverver først deres ret til juridisk
og økonomisk støtte 3 måneder efter genoptagelsen.
§ 4, stk. 9.
Hovedbestyrelsen kan fastsætte regler om et gebyr ved genoptagelse af restanter.
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§ 5, stk. 1.
Ordinære medlemmer er valgbare og har stemmeret til valg i kredse. Pensionister og efterlønsmodtagere, der har medlemskab til et reduceret kontingent, er valgbare og har
stemmeret som ordinære medlemmer, dog jf. begrænsningerne angivet i § 4, stk. 6.
Passive medlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.
§ 5, stk. 2.
Medlemmerne betaler et af hovedbestyrelsen fastsat kontingent. Forretningsudvalget kan
i særlige tilfælde tilstå kontingentnedsættelse eller kontingentfritagelse.
§ 5, stk. 3.
Medlemmerne har pligt til at respektere de af forbundet indgåede aftaler og overenskomster, samt de beslutninger forbundet træffer i faglige anliggender.
§ 5, stk. 4.
Medlemmerne er forpligtet til at give forbundet oplysninger om uddannelsesforhold, ansættelsessted og bopæl, samt alle ændringer i disse forhold.
§ 5, stk. 5.
Medlemmerne skal arbejde for, at relevante stillinger opslås bredt, så medlemmer af Socialpædagogerne har mulighed for at søge stillingen.
§ 6, stk. 1.
Udmeldelse skal ske skriftligt til forbundssekretariatet i København og kan kun finde sted
til udgangen af en betalingstermin.
§ 6, stk. 2.
Når der er varslet/iværksat konflikt i forbindelse med overenskomstfornyelse, kan medlemmerne ikke udmelde sig, med mindre de overgår til anden stilling uden for Socialpædagogernes organisationsområde.
§ 7, stk. 1.
Finder hovedbestyrelsen, at et medlem har udvist en optræden, der kan være til skade
for forbundets formål og anseelse, kan den efter udtalelser i kredsbestyrelsen i den
kreds, hvorunder det pågældende medlem hører, give vedkommende en påtale eller advarsel eller ekskludere vedkommende. Ligeledes kan den på samme grundlag nægte en
person optagelse. Den pågældende har ret til skriftligt og/eller mundtligt at fremføre sine
synspunkter over for hovedbestyrelsen, før der træffes afgørelse om eksklusion eller
nægtelse af optagelse. I begge tilfælde kan den pågældende møde med bisidder.
§ 7, stk. 2.
En beslutning i henhold til stk. 1 skal, hvis det ønskes af den pågældende, forelægges for
den førstkommende kongres til endelig afgørelse, hvilket dog ikke har opsættende virkning på beslutningens ikrafttræden.
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§ 7, stk. 3.
Til beslutninger i hovedbestyrelsen i henhold til stk. 1 og i kongressen i henhold til stk. 2
kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige afgivne stemmer (inkl. stemmer-ikke).

Organisatorisk opbygning og opgavefordeling:
§ 8, stk. 1.
Forbundets virksomhed udøves gennem følgende organer:
Lokalt:

Kredsgeneralforsamling
Kredsbestyrelse

Centralt:

Kongres
Hovedbestyrelse
Forretningsudvalg

§ 8, stk. 2.
Ansvaret for varetagelsen af forbundets opgaver påhviler såvel kredsene lokalt som forbundet centralt. Hovedbestyrelsen træffer beslutning om den samlede opgavefordeling
mellem kredse og forbund og ændringer heri. Opgavefordelingen angivet i § 8 stk. 3-4 er
vejledende.
§ 8, stk. 3.
Forbundet lokalt har ansvar for:
Som udgangspunkt er det den enkelte kreds’ ansvar – inden for sit geografiske område at sikre varetagelsen af de kollektive og individuelle interesser for medlemmer hjemmehørende i kredsen, herunder også indgåelse af lokale aftaler/overenskomster og anden
forvaltning af forbundets overenskomster.
Den enkelte kreds har herunder også ansvar for varetagelsen af interesser over for regionale arbejdsgivere - enten delt med andre kredse i regionen eller eneansvar.
Interessevaretagelsen omfatter alle forhold baseret på overenskomster og aftaler,
professionsrelaterede interesser og interesser i forhold til samarbejdet med Socialpædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse.
Den enkelte kreds har desuden ansvar for at medvirke i forbundets politiske og administrative opgaveløsning på de områder, hvor hovedbestyrelsen måtte beslutte det.
§ 8, stk. 4.
Forbundet centralt:
-

Har ansvar for at sikre den landsdækkende interessevaretagelse for medlemmerne herunder indgåelse af hovedaftaler, landsdækkende overenskomster og forhold relateret til professionens interesser og socialpolitik i bred forstand. Det er desuden et
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centralt forbundsansvar at varetage Socialpædagogernes internationale arbejde og
forpligtelser.
-

Har ansvar for at sikre samarbejdsrelationen til Socialpædagogernes Landsdækkende
Arbejdsløshedskasse.

-

Har ansvar for at sikre kommunikation til medlemmer og omverdenen via relevante
kommunikationskanaler.

-

Har ansvar for i samspil med kredsene at udvikle og administrere processer, der understøtter den politiske, organisatoriske, sagsbehandlende, økonomiske og administrative virksomhed i forbundssekretariatet og kredse, herunder bl.a. medlemsregistrering, it-forhold og budget- og regnskabsforhold.

Kredse:
§ 9, stk. 1.
Forbundet består af 10 kredse og et forbundssekretariat.
Kredsene udgøres af følgende:
Socialpædagogerne Nordjylland
Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland
Socialpædagogerne Østjylland
Socialpædagogerne Sydjylland
Socialpædagogerne Lillebælt
Socialpædagogerne Storstrøm
Socialpædagogerne Midtsjælland
Socialpædagogerne Nordsjælland
Socialpædagogerne Storkøbenhavn
Socialpædagogerne Bornholm.
Kredsenes afgrænsning er til hver en tid et kongresanliggende.
Kredsafgrænsning fremgår af bilag til vedtægterne.
§ 10, stk. 1.
Hver af kredsene omfatter et antal kommuner. Alle arbejdspladser fysisk beliggende i de
pågældende kommuner er henført til den pågældende kreds.
Medlemmerne henføres til den relevante kreds ud fra arbejdspladsens placering.
På arbejdspladser, der er beliggende i en anden kreds end arbejdsgiveren, vil medlemmerne på den pågældende arbejdsplads med 2/3 flertal kunne træffe beslutning om, at
samtlige medlemmer overflyttes til den kreds, hvor driftsherren er hjemmehørende. Tilsvarende vil medlemmerne på den pågældende arbejdsplads kunne træffe beslutning om
tilbageflytning.
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Flytning kan kun ske med minimum 4 måneders varsel til kalenderårets start.
Studerende medlemmer tilknyttes den kreds, inden for hvis område uddannelsesstedet
er beliggende.
§ 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.
§ 10, stk. 3.
Arbejdssøgende, passive, pensionister og efterlønsmodtagere henføres til den kreds, hvor
de sidst var tjenestegørende, eller hvis medlemmet ønsker det, efter bopæl. Arbejdssøgende, der ikke tidligere har haft beskæftigelse, henføres til den kreds, hvori de har bopæl.
§ 10, stk. 4.
Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan en enig kredsbestyrelse godkende, at ændring i
kredstilhørsforhold for et medlem, der er valgt til kredsbestyrelsen, først sker ved
valgperiodens udløb.
§ 11, stk. 1.
Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed.
§ 11, stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år. I lige årstal afholdes generalforsamlingerne
inden udløb af frist for indsendelse af forslag til kongressen. I ulige årstal afholdes generalforsamlingerne i september eller oktober måned. Indkaldelse skal ske med mindst 4
ugers varsel med angivelse af dagsorden.
Indkaldelsen sendes direkte til medlemmerne samtidig med at den offentliggøres på forbundets og kredsenes hjemmeside.
Af indkaldelsen fremgår det, at dagsorden og øvrige materialer vil være tilgængelig via
forbundets og kredsenes hjemmeside.
§ 11, stk. 3.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kredsbestyrelsen i
hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal være forsynet
med medlemsnummer/medlemmets cpr.nr. og underskrift.
§ 11, stk. 4.
Dagsorden og skriftlig beretning offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingens
afholdelse. Såfremt generalforsamlingen i lige år gennemføres med minimumsdagsorden
(jf. § 11, stk. 5), er der ikke krav om udarbejdelse af skriftlig beretning.
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§ 11, stk. 5.
I ulige år skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent(er)
2) Valg af referent(er)
3) Valg af stemmetællere
4) Kredsbestyrelsens beretning
5) Kredsens regnskab
6) Indkomne forslag
7) Fremtidigt arbejde
8) Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og antallet af frikøbte
9) Kredsens budget
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.
I ulige år kan en generalforsamling jf. dagsordenspunkt 8 undlade at foretage valg af
faglig sekretær, såfremt der ikke skal fungere en sådan i perioden frem til næste generalforsamling med valg.
I lige år udgår punkterne 8 og 10. Desuden kan punkterne 4 “Kredsbestyrelsens beretning”, 5 “ Kredsens regnskab”, 7 ”Fremtidigt arbejde” og 9 “Kredsens budget” udgå efter
beslutning herom på den forudgående generalforsamling i kredsen.
§ 11, stk. 6.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Der kan kun træffes afgørelse i spørgsmål, der er optaget på dagsordenen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt stemmeflertal, jf. dog stk. 7. Skriftlig afstemning foretages, hvis det begæres af mindst 1/5 af de fremmødte.
§ 11, stk. 7.
Ved personvalg gælder følgende regler:
1)
2)
3)

4)
5)

Valget foregår skriftligt.
Hvert medlem kan højst afgive et antal stemmer svarende til antallet af personer,
der skal vælges, og kan kun afgive 1.
Ved valg til enkeltposter kræves et absolut flertal. Det betyder, at valg til posterne
som kredsformand og kredskasserer skal ske med mere end halvdelen af de afgivne
stemmer. Herudover skal enkeltvalg af hovedbestyrelsesmedlem og faglig sekretær
ligeledes ske med mere end halvdelen af de afgivne stemmer.
Ved øvrige valg er de kandidater der opnår flest stemmer valgt.
Ved valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og kongresdelegerede er de kandidater, der
ikke opnåede valg, suppleanter i rækkefølge efter stemmetal.
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6)

Valghandlingerne sker i henhold til følgende principper:
 Ved stemmelighed foretages lodtrækning.
 Blanke stemmer og ”stemmer ikke” indgår ikke i optællingen af afgivne stemmer.
 Såfremt der kun er foreslået et antal kandidater svarende til det antal, der skal
vælges, er de pågældende valgt uden afstemning.

§ 12, stk. 1.
For hver kreds vælges på generalforsamlingen i ulige år en bestyrelse jf. stk. 3. Såfremt
der inden for kredsens område findes en eller flere professionshøjskoler, vælger den lokale afdeling af Pædagogstuderendes LandsSammenslutning en repræsentant, der kan
tiltræde kredsbestyrelsen som observatør med taleret, men uden stemmeret.
Valget til kredsbestyrelsen, kongresdelegerede og suppleanter for disse samt kritisk revisor og suppleant for denne gælder for 2 år.
§ 12, stk. 2.
Mellem generalforsamlingerne er kredsbestyrelsen højeste myndighed i kredsen. Kredsbestyrelsen leder arbejdet i kredsen i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger.
§ 12, stk. 3.
Kredsgeneralforsamlingen fastsætter selv antallet af kredsbestyrelsesmedlemmer, idet
kredsbestyrelsen dog skal bestå af mindst 5 medlemmer.
§ 12, stk. 4.
Stemmeafgivelse til valg af kredsbestyrelse og kongresdelegerede sker på generalforsamlingen.
§ 12, stk. 5.
Kredsbestyrelsesvalget foretages i 5 afstemninger.
Valg til posterne b-d, der fremgår af § 11, stk. 5, punkt 10, dvs. posterne som hovedbestyrelsesmedlem(mer), faglig(e) sekretær(er) og kredskasserer, foretages i den rækkefølge, som annonceres i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.
§ 12, stk. 6.
Øvrige retningslinjer for personvalg i henhold til § 11, stk. 5, punkt 10, fastsættes af hovedbestyrelsen i et organisationscirkulære.
§ 12, stk. 7.
Efter nyvalg konstituerer kredsbestyrelsen sig med næstformand og suppleant(er) for hovedbestyrelsesmedlem(mer), jf. § 18, stk. 2 og 3.
§ 12, stk. 8.
Fratræder kredsformanden i valgperioden, konstitueres næstformanden indtil næste generalforsamling med valg.
§ 12, stk. 9.
Såfremt kredsnæstformanden har erstattet kredsformanden, jf. stk. 8, vælger kredsbe9

styrelsen af sin midte en ny kredsnæstformand indtil næste generalforsamling med valg.
§ 12, stk. 10.
Fratræder kredskassereren i valgperioden, vælger kredsbestyrelsen af sin midte en
kredskasserer indtil næste generalforsamling med valg.
§ 12, stk. 11.
Fratræder den faglige sekretær/de faglige sekretærer i valgperioden, vælger kredsbestyrelsen af sin midte den/de manglende faglig(e) sekretær(er) indtil næste generalforsamling med valg.
§ 12, stk. 12.
Kredsbestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse til og forberedelse af generalforsamlinger,
jf. dog stk. 6. Til ordinære generalforsamlinger i ulige år udarbejder kredsbestyrelsen en
skriftlig beretning og forslag til arbejdsprogram samt forslag til budget, som indeholder
udgifter til fuldtidsfrikøb af kredsformanden. Såfremt det er godkendt af den forudgående
generalforsamling, kan kredsbestyrelsen undlade at udarbejde skriftlig beretning, forslag
til arbejdsprogram og forslag til budget til generalforsamlinger i lige år. Dette forudsætter, at der i ulige år tages højde for 2-årige regnskabs- og budgetperioder.
Det påhviler kredsbestyrelsen at påse, at det fremlagte budgetforslag balancerer inden
for rammerne af den økonomi, hovedbestyrelsen jf. vedtægternes § 29, stk. 1 har meddelt kredsen. Det påhviler endvidere kredsbestyrelsen at påse, at der på generalforsamlinger ikke vedtages forslag, der strider imod forbundets vedtægter.
§ 12, stk. 13.
I øvrigt fastsætter kredsbestyrelsen selv sin forretningsorden.
§ 13, stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet,
skal afholdes:
- Hvis kredsbestyrelsens beretning forkastes på den ordinære generalforsamling.
- Hvis kredsbestyrelsen får et mistillidsvotum på en generalforsamling eller
- Hvis mindst 1/4 af medlemmerne anmoder om det.
I disse tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter pågældende generalforsamling eller anmodningens modtagelse. Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet, afholdes:
- Hvis kredsbestyrelsen ikke er fuldtallig eller
- Efter beslutning i kredsbestyrelsen.
§ 13, stk. 2.
Skriftlig indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske med mindst 5 dages varsel.
§ 13, stk. 3.
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Afholdelse af valg på ekstraordinære generalforsamlinger finder sted som angivet i § 12,
stk. 4, 5 og 6.

Kongres:
§ 14, stk. 1.
Kongressen er forbundets øverste myndighed.
§ 14, stk. 2.
Hovedbestyrelsen er forpligtet til at fremsætte forslag således, at kongressen:
a) fastsætter generelle retningslinjer for forbundets virksomhed for den kommende kongresperiode, herunder generelle retningslinjer for regulering af medlemskontingent,
den økonomiske fordeling mellem forbund og kredse, samt den økonomiske fordeling
kredsene imellem,
b) fastsætter løn og vilkår for valgte og frikøbte.
§ 14, stk. 3.
Kongressen fastsætter generelle retningslinjer for hovedbestyrelsens anvendelse af henlæggelserne.
§ 15, stk. 1.
Kongressen består af hovedbestyrelsesmedlemmer, jf. § 18, stk. 2, og de delegerede fra
kredsene. Der fordeles 160 delegerede mellem kredsene efter medlemstal. Kredse, der
ikke herved opnår mindst 4 delegerede, tildeles ekstra delegerede op til 4. Ekstra delegerede medregnes ikke i de 160 delegerede, som fordeles efter medlemstal.
Sektionen for ledere og mellemledere kan deltage i kongressen med en repræsentant,
der har taleret.
Desuden indgår forretningsudvalget fra Pædagogstuderendes LandsSammenslutning som
observatører med taleret, men uden stemmeret.
§ 15, stk. 2.
De kongresdelegerede og suppleanter for disse vælges på generalforsamlingen efter følgende retningslinjer:
-

Hvis en kreds' antal af delegerede er mindre end kredsbestyrelsen, er kredsformanden, faglig(e) sekretær(er) og kredskassereren kongresdelegerede. Øvrige kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter indgår som kongresdelegerede og suppleanter i
rækkefølge efter stemmetal.

-

Hvis en kreds' antal af delegerede er lig med kredsbestyrelsen, er kredsbestyrelsen
hermed kongresdelegerede. Kredsbestyrelsens suppleanter fungerer som suppleanter i den rækkefølge, de er valgt.
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-

Hvis en kreds' antal af delegerede er større end kredsbestyrelsen, er kredsbestyrelsen hermed delegerede i rækkefølge efter stemmetal. Eventuelt manglende kongresdelegerede og suppleanter for disse vælges særskilt.

§ 15, stk. 3.
Ved en kongresdelegerets forfald indtræder en suppleant. Kredsbestyrelsen drager omsorg for meddelelse herom til kongressen.
§ 15, stk. 4.
Ordinære medlemmer har ret til at overvære kongressen uden stemmeret, uden taleret
og for egen regning.
§ 15, stk. 5.
Hovedbestyrelsen kan indbyde gæster til at overvære kongressen.
§ 16, stk. 1.
Ordinær kongres afholdes hvert andet år (lige årstal) inden udgangen af november måned. Senest 4 måneder efter afholdelse af ordinær kongres fastlægger hovedbestyrelsen
dato for afholdelse af den næste ordinære kongres.
§ 16, stk. 2.
Den ordinære kongres indkaldes af hovedbestyrelsen med 3 måneders varsel ved bekendtgørelse i medlemsbladet.
§ 16, stk. 3.
Kongresdelegeredes forslag, der ønskes behandlet på kongressen, skal være sekretariatet i hænde senest mandag, 5 kalenderuger inden kongressens afholdelse. Forslag skal
være forsynet med navn, medlemsnummer/medlemmets cpr.nr.
§ 16, stk. 4.
Hovedbestyrelsen udsender dagsorden for den ordinære kongres med bilag til de delegerede senest 4 uger før kongressen.
§ 16, stk. 5.
Kongressens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1)
Åbning af kongressen
2)
Navneopråb
3)
Valg af dirigenter
4)
Fastsættelse af kongressens forretningsorden
5)
Valg af stemmetællere og referenter
6)
Beretning fra hovedbestyrelsen
7)
Indkomne forslag
8)
Fremtidig virksomhed
9)
Valg:
a) Forbundsformand
b) 1. Forbundsnæstformand
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c) 2. Forbundsnæstformand
d) Forbundskasserer
e) Kandidat(er) til a-kassens daglige ledelse
10) Valg af kritiske revisorer og suppleanter for disse
11) Afslutning.

§ 16, stk. 6.
Kongressen vælger af sin midte et forretningsudvalg bestående af forbundsformanden,
1. forbundsnæstformanden, 2. forbundsnæstformanden og forbundskassereren. Endvidere vælger kongressen af sin midte forbundets kandidat(er) til a-kassens daglige ledelse. Samtlige vælges for 2 år.
§ 16, stk. 7.
De kritiske revisorer og disses suppleanter kan ikke være medlemmer af hovedbestyrelsen.
§ 16, stk. 8.
Kongressen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Der kan kun træffes afgørelse i spørgsmål, der er optaget på dagsordenen. Alle afgørelser træffes ved almindeligt
stemmeflertal, jf. dog stk. 9 og 10 samt § 3, stk. 7 og § 7, stk. 2 og 3. I tilfælde af stemmelighed foretages fornyet afstemning ved navneopråb. Ved fornyet stemmelighed er
forslaget forkastet.
§ 16, stk. 9.
Ved personvalg gælder følgende regler:
1) Valget foregår skriftligt.
2)

Hver kongresdelegeret kan højst afgive et antal stemmer svarende til antallet af
personer, der skal vælges, og kan kun afgive 1 stemme på hver kandidat.

3)

Ved valg til enkeltposter, jf. § 16 stk. 5 a-d, kræves et absolut flertal. Det betyder,
at kandidater til enkelt valg jf. valg til posterne som forbundsformand, næstformænd
og forbundskasserer skal ske med mere end halvdelen af de afgivne stemmer.

4)

Ved valg til øvrige poster er de kandidater der opnår flest stemmer valgt.

5)

De kandidater, der ikke opnåede valg som kritiske revisorer, indtræder som suppleanter for disse i rækkefølge efter stemmetal.

6) Valghandlingerne sker i henhold til følgende principper:
 Ved stemmelighed foretages lodtrækning.
 Blanke stemmer og ”stemmer ikke” indgår ikke i optællingen af afgivne stemmer.
 Såfremt der kun er foreslået et antal kandidater svarende til det antal, der skal
vælges, er de pågældende valgt uden afstemning.
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§ 16, stk. 10.
Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 majoritet af samtlige afgivne stemmer (inkl.
stemmer-ikke).
§ 17, stk. 1.
Ekstraordinær kongres indkaldes efter beslutning i hovedbestyrelsen, eller hvis mindst
1/3 af de kongresdelegerede anmoder om det, med angivelse af de emner der ønskes
behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal kongressen afholdes senest 5 uger efter anmodningens modtagelse.
§ 17, stk. 2.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske med mindst 10 dages varsel.

Hovedbestyrelsen:
§ 18, stk. 1.
Mellem kongressens møder er hovedbestyrelsen forbundets højeste myndighed. Hovedbestyrelsen leder forbundet i overensstemmelse med nærværende vedtægter og kongressens beslutninger. Den har inden for denne begrænsning den fulde myndighed til at
handle på forbundets vegne.
§ 18, stk. 2.
Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalget, forbundets repræsentant(er) i a-kassens
daglige ledelse, samt 29 medlemmer fra kredsene. Hver kreds er repræsenteret ved
kredsformanden i hovedbestyrelsen og de øvrige pladser fordeles på baggrund af kredsenes andel af det samlede medlemstal.
Pædagogstuderendes LandsSammenslutning (PLS) tiltræder hovedbestyrelsen med 2
medlemmer. PLS’ medlemmer af hovedbestyrelsen har status som observatører med taleret, men uden stemmeret.
§ 18, stk. 3.
Kredsbestyrelsen udpeger af sin midte et antal suppleanter for kredsens hovedbestyrelsesmedlem(mer). Hvis et hovedbestyrelsesmedlem har forfald, møder en suppleant. Hovedbestyrelsesmedlemmet drager omsorg herfor.
§ 19, stk. 1.
Hovedbestyrelsen kan afslutte aftaler og overenskomster om faglige og økonomiske forhold og etablere arbejdsstandsninger. I forbindelse hermed er hovedbestyrelsen bemyndiget til at opsige de enkelte medlemmers stilling.
§ 19, stk. 2.
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for dispositioner vedrørende forbundet, tilhørende ejendom, værdipapirer og andre aktiver. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes forbundet af enten forbundsformanden, en af forbundsnæstformændene eller kassereren
sammen med to hovedbestyrelsesmedlemmer, der ikke tillige er medlemmer af forret14

ningsudvalget.
§ 19, stk. 3.
Hovedbestyrelsen foretager indstillingen af repræsentanter til offentlige nævn og udvalg.
§ 19, stk. 4.
Hovedbestyrelsen ansætter en statsautoriseret revisor og kan antage juridisk bistand efter behov.
§ 19, stk. 5.
Hovedbestyrelsen godkender løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i forbundet/ kredsene.
§ 19, stk. 6.
Hovedbestyrelsen kan sende sager til urafstemning i den ordinære medlemskreds eller en
del af denne.
§ 19, stk. 7.
Hovedbestyrelsen kan inden for vedtægternes rammer udarbejde organisationscirkulærer.
§ 20, stk. 1.
Hovedbestyrelsen indkaldes ordinært mindst 5 gange årligt med mindst 3 ugers varsel.
§ 20, stk. 2.
Dagsorden for ordinære hovedbestyrelsesmøder udsendes senest 10 dage før mødets afholdelse.
§ 20, stk. 3.
Hovedbestyrelsen kan ekstraordinært indkaldes af forretningsudvalget og skal indkaldes,
hvis mindst 10 hovedbestyrelsesmedlemmer anmoder om det med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal mødet afholdes senest 3 uger efter, at anmodning herom er modtaget i sekretariatet.
§ 20, stk. 4.
Indkaldelse til ekstraordinære møder skal så vidt muligt ske med mindst 10 dages varsel
med angivelse af dagsorden.
§ 20, stk. 5.
Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, jf. dog § 7, stk. 1 og 3. Ved stemmelighed foretages ny afstemning ved navneopråb. Ved fornyet stemmelighed er forslaget forkastet.
§ 20, stk. 6.
Ansatte i forbundssekretariatet kan deltage i hovedbestyrelsesmøder efter hovedbestyrelsens afgørelse.
§ 20, stk. 7.
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Hovedbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Forretningsudvalg:
§ 21, stk. 1.
Forretningsudvalget er forbundets udøvende organ og varetager forbundets ledelse i
overensstemmelse med hovedbestyrelsens og kongressens beslutninger.

§ 21, stk. 2.
Forretningsudvalget består af forbundsformanden,
1. forbundsnæstformanden, 2. forbundsnæstformanden samt forbundskassereren.
§ 21, stk. 3.
Fratræder forbundsformanden i perioden, erstattes hun/han af
1. forbundsnæstformanden for den resterende del af valgperioden.
§ 21, stk. 4.
Fratræder 1. forbundsnæstformanden, 2. forbundsnæstformanden eller forbundskassereren i valgperioden, vælger hovedbestyrelsen af sin midte en 1. forbundsnæstformand, en
2. forbundsnæstformand eller en forbundskasserer for den resterende del af valgperioden.
§ 21, stk. 5.
Forretningsudvalgsmedlemmerne kan ikke samtidig være medlem af nogen kredsbestyrelse. På den sidste ordinære generalforsamling forud for funktionsperiodens udløb er
forretningsudvalgsmedlemmerne dog berettigede til at modtage valg til en hvilken som
helst post i kredsbestyrelsen. I tilfælde af sådant valg beklæder den pågældende begge
poster indtil funktionsperiodens udløb.
§ 22, stk. 1.
Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, og herunder hvor ofte udvalget
indkaldes. Derudover indkaldes udvalget, når forbundsformanden eller halvdelen af forretningsudvalgsmedlemmerne ønsker det.
§ 22, stk. 2.
Hvert af medlemmerne af forretningsudvalget kan henvise en sag til behandling i hovedbestyrelsen.
§ 22, stk. 3.
Forretningsudvalget fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Klagenævn:
§ 23, stk. 1.
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Klagenævnet har til formål at sikre en uvildig behandling af medlemmers klager over afgørelser truffet i Socialpædagogerne.
§ 23, stk. 2.
Såfremt et medlem ønsker at klage over en afgørelse, skal klagen være forbundet i
hænde senest 4 uger efter, at medlemmet har modtaget afgørelsen.
§ 23, stk. 3.
Klagenævnet behandler klager over forbundets endelige afgørelser i individuelle medlemsager, der ikke er indbragt eller inden klagenævnets behandling indbringes for domstolene. Endvidere kan klagenævnet selv - med medlemmets accept - tage individuelle
medlemssager op til behandling.
§ 23, stk. 4.
Klagenævnet meddeler hovedbestyrelsen og sagens parter, at sagen er taget under behandling, og meddeler disse sagens resultat. Klagenævnet udsender i øvrigt 1 gang årligt
en oversigt over de klager, der er blevet behandlet.
§ 23, stk. 5.
Klagenævnet består af et råd på 2 personer og en formand. Hovedbestyrelsen påser
medlemmernes habilitet, hvilket indebærer, at ingen af rådets medlemmer må være
medlemmer af forbundets politiske organer eller i øvrigt arbejde/oppebære løn eller have
familiemæssige relationer til forbundets valgte eller lønnede medarbejdere. Formanden
skal have en juridisk embedseksamen.
§ 23, stk. 6.
Hovedbestyrelsen fastsætter kommissorium og forretningsorden for klagenævnet, samt
udpeger klagenævnets 3 medlemmer efter følgende retningslinjer:
Forretningsudvalget indstiller en kandidat til formandsposten, samt 2 øvrige kandidater
til rådet. Hovedbestyrelsen godkender herefter formanden for klagenævnet og 2 medlemmer af rådet.
§ 23, stk. 7.
Hovedbestyrelsen afsætter inden for forbundsbudgettets rammer økonomi til drift af klagenævnet.

Sektioner:
§ 24, stk. 1.
Forbundets sektioner fungerer efter egne vedtægter, der godkendes af forbundets hovedbestyrelse.

Medlemsblad:
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§ 25, stk. 1.
Hovedbestyrelsen udstikker retningslinjerne for forbundets kommunikation med medlemmerne, og ved udgivelse af et medlemsblad er hovedbestyrelsen ansvarlig for bladets
fagpolitiske linje og afstikker retningslinjer herfor.
§ 25, stk. 2.
Ved udgivelse af et medlemsblad gælder, at Forbundsformanden er ansvarshavende redaktør.
§ 25, stk. 3.
Medlemmer, der ikke får deres læserbrev offentliggjort har ret til et begrundet afslag og
et tilbud om at få læserbrevet samt begrundede afslag forelagt forretningsudvalget og
hovedbestyrelsen. Efter endt behandling skal svaret tilsendes medlemmet.
Økonomi:
§ 26, stk. 1.
Hovedbestyrelsen behandler med udgangspunkt i kongressens beslutninger inden den 1.
juli budgetforudsætningerne for det kommende budgetår, særligt med henblik på at fastlægge kredstilskuddet. Budgettet opbygges efter følgende hovedposter:
a)
b)
c)
d)

kredstilskud
centrale driftsmidler
anlægsmidler
henlæggelser.

§ 26, stk. 2.
Hovedbestyrelsen behandler og godkender på et møde i oktober kvartal forbundets budget for det kommende år, fastsætter kontingentet og fordeler forbundsindtægter med udgangspunkt i kongressens beslutninger på de i stk.
a-d nævnte hovedposter.
§ 26, stk. 3.
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for forbundets samlede midler og disses anvendelse til de
hjemlede formål.
§ 26, stk. 4.
Hovedbestyrelsen har ansvaret for, at de af forbundets midler, der ikke måtte være fornødne i den daglige drift, anbringes i solide værdipapirer eller fast ejendom. Kontante
midler, for hvilke der ikke er umiddelbar anvendelse, anbringes i anerkendt pengeinstitut.
§ 26, stk. 5.
På et hovedbestyrelsesmøde i januar kvartal aflægger forbundskassereren regnskab, som
forinden skal være gennemgået af de kritiske revisorer og revideret af den statsautoriserede revisor. Revisionens bemærkninger skal forelægges hovedbestyrelsen.
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§ 26, stk. 6.
Forbundets regnskabsår er kalenderåret.
§ 26, stk. 7.
Forbundet forpligtes økonomisk ved underskrift af forbundsformanden i forening med 2
hovedbestyrelsesmedlemmer uden for forretningsudvalget. Hvis forbundsformanden har
forfald, kan forbundsnæstformanden eller forbundskassereren underskrive i hans/hendes
sted.
§ 26, stk. 8.
Medlemmerne hæfter ikke for landsforbundets forpligtelser.

Opløsning af Socialpædagogernes Landsforbund (Socialpædagogerne):
§ 27, stk. 1.
Beslutningen om opløsning af Socialpædagogerne træffes af kongressen efter indstilling
fra hovedbestyrelsen og kræver mindst 2/3 majoritet af samtlige afgivne stemmer (inkl.
stemmer-ikke).
§ 27, stk. 2.
Kongressen træffer umiddelbart efter en vedtagelse, jf. stk. 1, beslutning om anvendelse
af landsforbundets nettoformue.
Ikrafttrædelsesbestemmelser:
§ 28, stk. 1.
Nærværende vedtægter er vedtaget på Socialpædagogernes 20. ordinære kongres den 11.
november
2020.
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Bilag til § 9, stk. 1 - Kredsafgrænsning
Region Nordjylland
Kreds Nordjylland: Omfatter alle kommuner inden for regionen.
Antal kommuner: 11
Region Midtjylland
Kreds Midt- og Vestjylland: Omfatter følgende kommuner: Lemvig; Struer; Skive; Holstebro; Viborg; Ikast-Brande; Herning; Ringkøbing-Skjern; Silkeborg.
Antal kommuner: 9
Kreds Østjylland: Omfatter følgende kommuner: Randers; Norddjurs; Syddjurs; Århus;
Odder; Samsø; Horsens; Hedensted; Skanderborg; Favrskov.
Antal kommuner: 10
Region Syddanmark
Kreds Sydjylland: Omfatter følgende kommuner: Åbenrå; Billund; Esbjerg; Fanø; Haderslev; Kolding; Sønderborg; Tønder; Varde; Vejen.
Antal kommuner: 10
Kreds Lillebælt: Omfatter følgende kommuner: Assens; Faaborg-Midtfyn; Kerteminde;
Langeland; Middelfart; Nordfyns; Nyborg; Odense; Svendborg; Ærø; Fredericia; Vejle.
Antal kommuner: 12
Region Sjælland
Kreds Storstrøm: Omfatter følgende kommuner: Lolland; Guldborgsund; Vordingborg;
Næstved; Faxe; Stevns.
Antal kommuner: 6
Kreds Midtsjælland: Omfatter følgende kommuner: Slagelse; Kalundborg; Sorø; Ringsted; Holbæk; Lejre; Odsherred; Solrød; Roskilde; Greve; Køge.
Antal kommuner: 11
Region Hovedstaden
Kreds Storkøbenhavn: Omfatter følgende kommuner: Albertslund; Ballerup; Brøndby;
Dragør; Frederiksberg; Gentofte; Gladsaxe; Glostrup; Herlev; Hvidovre; Høje-Taastrup;
Ishøj; København; Rødovre; Tårnby; Vallensbæk; et antal institutioner beliggende udenfor regionen.
Antal kommuner: 16
Kreds Nordsjælland: Omfatter følgende kommuner: Allerød; Egedal; Fredensborg; Frederikssund; Halsnæs; Furesø; Gribskov; Helsingør; Hillerød; Hørsholm; Lyngby-Taarbæk;
Rudersdal.
Antal kommuner: 12
Kreds Bornholm: Omfatter følgende kommuner: Bornholms Regionskommune.
Antal kommuner: 1
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