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Forslag om ændring af titlen faglig sekretær til kredsnæstformand 

 

Motivation  

På kongressen i 2020 blev stillet et forslag om at ændre titlen på faglige sekretærer til 

kredsnæstformand/kredsnæstformænd. Motivationen for forslaget var en oplevelse af forvirring omkring titlen faglig 

sekretær. Ligesom at enkelvalg af kredsnæstformænd (tidligere faglige sekretærer) ville betyde, at valg fremadrettet 

sker på samme måde som forbundets næstformænd.   

Forslaget blev på kongressen i 2020 trukket, da hovedbestyrelsen ønskede at arbejde videre med forslaget i 

Vedtægtsudvalget i den kommende kongresperiode for at sikre grundig og inddragende proces.  

Vedtægtsudvalget har med dette opdrag udarbejdet et forslag til hvordan en ændring af titel for faglige sekretærer kan 

indarbejdes i henholdsvis vedtægter, kongresdokument 1 samt Internt organisationscirkulære nr. 2.  Forslaget har 

herefter været behandlet i hovedbestyrelsen, der hermed indstiller en række vedtægtsændringer til vedtagelse på 

kongressen. Det nye forslag ligger i tråd med det oprindelige, men der er enkelte justeringer. Herunder en ændring i § 

12, stk. 8, så kredse der ikke skal vælge kredsnæstformænd (det vil sige kredse, der ikke har en faglig sekretær, men som 

jf. de nuværende vedtægterne konstituerer en næstformand af sin midte) har mulighed for at konstituere en formand, 

såfremt en formand i løbet af en valgperiode trækker sig.  

Valg af flere kredsnæstformænd sker ved enkelt valg. I den forbindelse har Vedtægtsudvalget har gjort opmærksom på, 

at det fremrettet kan betyde, at tidsrammen for valg på generalforsamlingen udvides. 

Vedtages forslag nr. 7.4 om ikke-kønnede titler i Socialpædagogerne vil de få redaktionel betydning for dette forslag. 

Indstilling  

At kongressen vedtager de forslåede ændringer i vedtægterne.   

Forslagsstiller  

Hovedbestyrelsen v./Michael Madsen 0061651035 
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Gældende vedtægter Ændringsforslag Motivering 

§ 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. 2. 

Medlemmer, som vælges til at 

varetage specielle opgaver som 

forbundsformand, 1. eller 2. 

forbundsnæstformand, 

forbundskasserer, kredsformænd 

og kredsnæstformand, 

opretholder organisatoriske 

rettigheder i den kreds, 

pågældende var henført til ved 

valgets etablering. 

  

mailto:sl@sl.dk


 
 
 
 
 
 
 

Socialpædagogernes Landsforbund     CVR: 63140228     Tlf. 7248 6000     sl@sl.dk     www.sl.dk 

§ 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.  

§ 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) Kredsnæstformand(mænd) 

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 kredsnæstformand, 

såfremt der ikke skal fungere en 

sådan i perioden frem til næste 

generalforsamling med valg.  

På generalforsamlingen 

vælges fremadrettet 

næstformand(mænd) i 

stedet for et antal faglige 

sekretærer.  
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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. 

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. 
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§ 11, stk. 7. 

Ved personvalg gælder følgende 

regler: 

1) Valget foregår skriftligt.  

2) Hvert medlem kan højst afgive 

et antal stemmer svarende til 

antallet af personer, der skal 

vælges, og kan kun afgive 1.  

3) 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.  

4) Ved øvrige valg er de kandidater 

der opnår flest stemmer valgt.  

5) Ved valg af 

kredsbestyrelsesmedlemmer og 

kongresdelegerede er de 

kandidater, der ikke opnåede valg, 

suppleanter 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. 

§ 11, stk. 7. 

Ved personvalg gælder følgende 

regler: 

1) Valget foregår skriftligt.  

2) Hvert medlem kan højst afgive 

et antal stemmer svarende til 

antallet af personer, der skal 

vælges, og kan kun afgive 1.  

3) 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 

kredsnæstformand(mænd) 

ligeledes ske med mere end 

halvdelen af de afgivne stemmer.  

4) Ved øvrige valg er de kandidater 

der opnår flest stemmer valgt.  

5) Ved valg af 

kredsbestyrelsesmedlemmer og 

kongresdelegerede er de 

kandidater, der ikke opnåede valg, 

suppleanter 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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§ 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. 5.  

Kredsbestyrelsesvalget foretages i 

5 afstemninger.  

Valg til posterne b-d, der fremgår 

af § 11, stk. 5, punkt 10, dvs. 

posterne som 

hovedbestyrelsesmedlem(mer), 

kredsnæstformand(mænd) og 

kredskasserer, foretages i den 

rækkefølge, som annonceres i 

forbindelse med indkaldelsen til 

generalforsamlingen. 

 

§ 12, stk. 7.  

Efter nyvalg konstituerer 

kredsbestyrelsen sig med 

næstformand og suppleant(er) for 

hovedbestyrelsesmedlem(mer), jf. 

§ 18, stk. 2 og 3. 

§ 12, stk. 7.  

Efter nyvalg konstituerer 

kredsbestyrelsen sig med 

suppleant(er) for 

hovedbestyrelsesmedlem(mer), jf. 

§ 18, stk. 2 og 3. 

Kredsbestyrelsen kan ikke 

længere konstituere sig med 

en næstformand. 

Næstformand(mænd) 

vælges fremadrettet på 

generalforsamlingen.  

§ 12, stk. 8.   

Fratræder kredsformanden i 

valgperioden, konstitueres 

næstformanden indtil næste 

generalforsamling med valg.  

§ 12, stk. 8.   

Fratræder kredsformanden i 

valgperioden, konstitueres 

kredsnæstformanden/ 1. 

kredsnæstformand indtil næste 

generalforsamling med valg. 

Såfremt der ikke er valgt en 

kredsnæstformand for 

valgperioden, konstituerer 

bestyrelsen af sin midte en 

formand. 

 

Pointerer, at det er 1. 

kredsnæstformand, der 

konstitueres, hvis en 

formand fratræder i 

perioden.  

 

Tilføjelsen giver endvidere 

en bestyrelse mulighed for 

at konstituere en formand af 

sin midte i en situation, hvor 

der ikke er valgt en 

kredsnæstformand på 

generalforsamlingen.  

mailto:sl@sl.dk


 
 
 
 
 
 
 

Socialpædagogernes Landsforbund     CVR: 63140228     Tlf. 7248 6000     sl@sl.dk     www.sl.dk 

§ 12, stk. 9. 

Såfremt kredsnæstformanden har 

erstattet kredsformanden, jf. stk. 8, 

vælger kredsbestyrelsen af sin 

midte en ny kredsnæstformand 

indtil næste generalforsamling med 

valg. 

§ 12, stk. 9.  

Såfremt 1. kredsnæstformanden 

har erstattet kredsformanden, jf. 

stk. 8, er 2. kredsnæstformand 1. 

kredsnæstformand indtil næste 

generalforsamling med valg. 

Konsekvens af ændring i 

§12, stk. 8 

§ 12, stk. 11.  

Fratræder den faglige sekretær/de 

faglige sekretærer i valgperioden, 

vælger kredsbestyrelsen af sin 

midte den/de faglig(e) sekretær(er) 

indtil næste generalforsamling med 

valg. 

§ 12, stk. 11.  

Fratræder den en 

kredsnæstformand i valgperioden, 

vælger kredsbestyrelsen af sin 

midte kredsformand(mænd) indtil 

næste generalforsamling med valg 
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§ 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.  

- 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. 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, 

kredsnæstformand(mænd) 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.  

- 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. 
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