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Forslag om valgfribrug af person, mand eller kvinde i titel 

Motivation 

På kongressen 2020 blev stillet et forslag om brug af ikke-kønnede titler hos Socialpædagogerne. Formålet med 
forslaget var, at alle politisk valgte hos Socialpædagogerne fremadrettet ville få ikke-kønnede titler. Forslaget blev 
trukket, da hovedbestyrelsen tilkendegav et ønske om at arbejde videre med forslaget i kongresperioden med henblik 
på en grundig og inddragende proces. 

Der er i perioden arbejdet med forslaget i både Vedtægtsudvalget og Ligestillingsudvalget. Hovedbestyrelsen har på 
baggrund af indstillingerne fra de to udvalg og egne drøftelser imidlertid besluttet, at indstille et tilrettet forslag til 
vedtagelse på kongressen. Hovedbestyrelsens tilrettede forslag gør det valgfrit for politisk valgte at gøre brug af enten 
person, mand eller kvinde i sin titel. 

Som baggrund for det tilrettede forslag bemærkes, at debatten om ikke-kønnede titler er relevant i et 
ligestillingsperspektiv, men at Socialpædagogerne som fagforbund vil skille sig ud fra de øvrige fagforbund, såfremt 
politisk valgte for nuværende pålægges ikke-kønnede titler. Anvendelse af ikke-kønnede titler kan derfor i nogen 
sammenhænge skabe unødvendig uklarhed om, fra hvilken position og med hvilken styrke man udtaler sig. 

Samtidig anerkendes det, at ikke alle valgte og medlemmer føler sig inkluderet i det nuværende sprogbrug ligesom 
tendensen i samfundet går mod at flere og flere organisationer indfører enten valgfribrug af tilter eller ikke-
kønsbestemte titler. 

Indstilling 

At kongressen vedtager de forslåede ændringer i vedtægterne.  

Forslagsstiller 

Hovedbestyrelsen v./Michael Madsen 0061651035
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Gældende vedtægter Ændringsforslag Motivering

-
§11, nyt stk. 6 

Medlemmer, der er valgt til 
”kredsformand” bestemmer selv 
om medlemmet vil anvende 
betegnelsen ”kredsforperson”, 
”kredsformand” eller 
”kredsforkvinde”.

Forslaget har til formål at 
give Socialpædagogernes 
valgte mulighed for at gøre 
brug af enten person, mand 
eller kvinde i den valgtes 
politiske titel. 

-
§11, nyt stk. 6, nyt afsnit

Medlemmer, der er valgt til 
kredsnæstformand bestemmer selv 
om medlemmet vil anvende 
betegnelsen 
”kredsnæstforperson”, 
”kredsnæstformand” eller 
”kredsnæstforkvinde”.

Såfremt kongressen 
tiltræder forslaget om at 
ændre titlen Faglig sekretær 
til kredsnæstformand 
indstilles følgende ændring 
som konsekvensrettelse. 
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-
§16, nyt stk. 7 

Medlemmet, der er valgt til 
”forbundsformand” beslutter selv 
om medlemmet vil anvende 
betegnelsen ”forbundsforperson”, 
”forbundsformand” eller 
”forbundsforkvinde”.

Medlemmer, der er valgt til 
”forbundsnæstformand” beslutter 
selv om medlemmet vil anvende 
betegnelsen 
”forbundsnæstforperson”, 
”forbundsnæstformand” eller 
”forbundsnæstforkvinde”.

Dette gælder ikke ved tegning af 
forbundet efter § 19, stk. 2, eller § 
26, stk. 7, hvor henholdsvis titlen 
”forbundsformand” eller 
”forbundsnæstformand” altid skal 
anvendes. 

Af kongressens protokol gengives 
valghandlinger i forhold til 
tegningsreglen– uanset den valgtes 
præferencer. 

Se overstående. 

I forhold til 
forbundsformanden og 
forbundsnæstformand tages 
forbehold for at valgfrihed 
ikke gælder ved tegning af 
forbundet. Der må i forhold 
til tegningsretten ikke kunne 
opstå tvivl om titlen på de 
personer, der tegner 
forbundet fx i forhold til 
banker. 
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