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Forslag om beslutning om ekstraordinær afholdelse af digitale generalforsamlinger og 
kongresser

Motivation 

På kongressen 2020 blev stillet et forslag om et nyt § 14 og § 18 i vedtægterne. Formålet med forslaget var at give 
hovedbestyrelse eller forretningsudvalget mulighed for at aflyse generalforsamlinger og/eller kongres samt at 
gennemføre generalforsamling og/eller kongres digitalt i en situation, hvor myndighederne fx har udstedt 
forsamlingsforbud. Forslaget blev trukket, da hovedbestyrelsen tilkendegav at man ønskede at arbejde videre med 
forslaget i den kommende kongresperiode. 

Vedtægtsudvalget har arbejdet videre med forslaget i dialog med en advokat. Forslaget har efterfølgende været 
behandlet i hovedbestyrelsen og det vurderes, at de nu fremlagte vedtægtsændringer sammenfatter ønskerne fra det 
oprindelige forslag. Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til vedtagelse. 

Indstilling 

At kongressen vedtager de forslåede ændringer i vedtægterne.  

Forslagsstiller 

Hovedbestyrelsen v./Michael Madsen 0061651035

Gældende vedtægter Ændringsforslag Motivering 

§ 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. 

§ 11 stk. 2 

Ordinær generalforsamling 
afholdes hvert år. I lige årstal 
afholdes generalforsamlingerne 
senest 4 uger 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. 

Kredsbestyrelsen kan 
undtagelsesvis beslutte, at 
generalforsamlingen helt eller 
delvist afholdes som en digital 
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Af indkaldelsen fremgår det, at 
dagsorden og øvrige materialer 
vil være tilgængelig via 
forbundets og kredsenes 
hjemmeside.

generalforsamling. Beslutning 
herom kan træffes, såfremt det 
følge af offentlige forskrifter 
ikke er muligt lovligt at 
gennemføre 
generalforsamlingen alene med 
fysisk fremmøde, eller det klart 
fremgår af anbefalinger udsendt 
af offentlige myndigheder, at 
det er forbundet med risiko for 
medlemmernes helbred at 
gennemføre 
generalforsamlingen alene med 
fysisk fremmøde. 

Kredsbestyrelsen fastsætter de 
nærmere krav til de digitale 
systemer og medier, der skal 
anvendes i forbindelse med den 
digitale generalforsamling. 

Kredsbestyrelsen skal ved en 
digital generalforsamling sikre, 
at generalforsamlingen afvikles 
på betryggende vis, herunder at 
vedtægternes øvrige 
bestemmelser om 
generalforsamlingens afvikling 
iagttages. Det anvendte system 
skal være indrettet på en sådan 
måde, at der sikres betryggende 
deltagelse og afvikling under 
hensyntagen til medlemmernes 
ret til at ytre sig og stemme på 
generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal oplyse 
foreningens medlemmer om, 
hvordan digitale systemer skal 
anvendes i forbindelse med 
generalforsamlingen. 
Foreningens medlemmer skal 
ligeledes oplyses om, hvordan 
de tilmelder sig den digitale 
generalforsamling, og hvordan 
de kan finde oplysninger om 
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fremgangsmåden ved 
generalforsamlingen. 

Det digitale system skal på 
pålidelig måde kunne fastslå, 
hvem der deltager i 
generalforsamlingen, således 
der undgås uvedkommendes 
deltagelse. Systemet skal 
ligeledes sikre muligheden for 
hemmelig afstemning. 

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. 

Hvis generalforsamlingen helt 
eller delvist afholdes som digital 
generalforsamling, skal dette 
fremgå af indkaldelsen, og 
kredsbestyrelsen skal oplyse om 
den konkrete årsag til 
beslutningen om, at 
generalforsamling helt eller 
delvist afholdelse digitalt. 

Hvis der efter indkaldelse til 
generalforsamling, der alene 
skal afholdes med fysisk 
fremmøde, opstår en situation, 
der gør det nødvendigt, at 
generalforsamlingen i stedet 
afholdes helt eller delvist 
digitalt, kan kredsbestyrelsen 
beslutte at aflyse 
generalforsamlingen, og 
samtidig indkalde til hel eller 
delvis digital generalforsamling. 
I lige år kan indkaldelse ske med 
for med sædvanligt varsel på 
ned til 2 uger, hvis det er 
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nødvendigt for at afholde 
generalforsamlingen inden 
udløb af fristen for indsendelse 
af forslag til kongressen.

§ 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. 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.

Bestemmelserne i § 11, stk. 2, 
om indkaldelse til og afholdelse 
af generalforsamling helt eller 
delvist digitalt finder tilsvarende 
anvendelse for ekstraordinær 
generalforsamling.

Henvisning til ny formulering i 
§11, stk.2
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§ 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. 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.

Hovedbestyrelsen kan 
undtagelsesvis beslutte, at 
kongressen helt eller delvist 
afholdes som en digital kongres. 
Beslutning herom kan træffes, 
såfremt det følge af offentlige 
forskrifter ikke er muligt lovligt 
at gennemføre kongressen 
alene med fysisk fremmøde, 
eller det klart fremgår af 
anbefalinger udsendt af 
offentlige myndigheder, at det 
er forbundet med risiko for 
kongresdeltagernes helbred at 
gennemføre kongressen alene 
med fysisk fremmøde.

Hovedbestyrelsen fastsætter de 
nærmere krav til de digitale 
systemer og medier, der

skal anvendes i forbindelse med 
den digitale kongres.

Hovedbestyrelsen skal ved en 
digital generalforsamling sikre, 
at kongressen afvikles på

betryggende vis, herunder at 
vedtægternes øvrige 
bestemmelser om kongressens 
afvikling iagttages. Det 
anvendte system skal være 

mailto:sl@sl.dk


Opdateret den 31. oktober 20222

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

indrettet på en sådan måde, at 
der sikres

betryggende deltagelse og 
afvikling under hensyntagen til 
kongresdeltagernes ret til at

ytre sig og stemme på 
kongressen.

Hovedbestyrelsen skal oplyse 
kongresdeltagerne om, hvordan 
digitale systemer skal anvendes 
i

forbindelse med kongressen. 
Kongresdeltagerne skal ligeledes 
oplyses om, hvordan de

tilmelder sig den digitale 
kongres, og hvordan de kan 
finde oplysninger om 
fremgangsmåden ved 
kongressen.

Det digitale system skal på 
pålidelig måde kunne fastslå, 
hvem der deltager i kongressen, 
således der undgås 
uvedkommendes deltagelse. 
Systemet skal ligeledes sikre 
muligheden for hemmelig 
afstemning.

§ 16 stk. 2

Den ordinære kongres indkaldes 
af hovedbestyrelsen med 3 
måneders varsel ved 
bekendtgørelse i medlemsbladet.

§ 16 stk. 2

Den ordinære kongres indkaldes 
af hovedbestyrelsen med 3 
måneders varsel ved 
bekendtgørelse i medlemsbladet. 

Hvis kongressen helt eller 
delvist afholdes som digital

kongres, skal dette fremgå af 
indkaldelsen, og 
hovedbestyrelsen skal oplyse 
om den konkrete årsag til 
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beslutningen om, at kongressen 
helt eller delvist afholdelse 
digitalt.

Opstår der efter indkaldelse til 
kongres og indtil 4 uger før 
kongressens afholdelse en 
situation, der gør det 
nødvendigt, at kongressen i 
stedet afholdes helt eller delvist 
digitalt, kan hovedbestyrelsen 
beslutte at fastholde 
tidspunktet for kongressen, men 
at ændre

gennemførelsen til helt eller 
delvist at være digital, hvis 
beslutning herom træffes senest 
4 uger før dagen for kongressen.

Opstår der mindre end 4 uger 
før kongressens afholdelse en 
situation, der gør det 
nødvendigt, at kongressen i 
stedet afholdes helt eller delvist 
digitalt, kan hovedbestyrelsen 
beslutte at aflyse kongressen, og 
samtidig med sædvanligt varsel 
indkalde til ny kongres, der kan 
være hel eller delvis digital, hvis 
betingelserne i § 16, stk. 1, er 
opfyldt. En sådan kongres kan 
afholdes efter udgangen af 
november, jf. § 16, stk. 1, men 
dog ikke senere end udgangen 
af marts i det følgende 
kalenderår, hvis det på 
tidspunktet for 
hovedbestyrelsens beslutning 
ikke er muligt med det krævede 
varsel at afholde kongressen 
inden udgangen af november.

§ 17 stk. 1 § 17 stk. 1
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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.

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.

Bestemmelserne i § 16, stk. 1 og 
2, om indkaldelse til og 
afholdelse af kongres helt eller 
delvist digitalt, finder også 
anvendelse for ekstraordinær 
kongres.
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