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SOCIALPÆDAGOGERNES 

18. ORDINÆRE KONGRES  

15.-17. NOVEMBER 2016 

 

Forslag om ophævelse af en bestemt valgrækkefølge på 

kredsgeneralforsamlinger 

 

Motivering 

Valg på kredsgeneralforsamlingerne er beskrevet i forbundsvedtægterne § 11, punkt 10 og 

efterfølgende uddybet i § 12, stk. 5 og 6, hvoraf det fremgår, at valghandlingen skal ske i en 

given rækkefølge, som er:  

 

Valg efter præsentation af kandidater 

a) Kredsformand 

b) Hovedbestyrelsesmedlem(mer) 

c) Faglig(e) sekretær(er) 

d) Kredskasserer 

e) Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse 

 

Øvrige valg sker herefter. 

 

Kreds Storkøbenhavn ønsker, at den vedtægtsbestemte valgrækkefølge ophæves og erstattes 

af en bestemmelse om en vilkårlig rækkefølge gældende for posterne b) til og med d).  

 

Begrundelsen for forslaget skal findes i et ønske om at få muligheden for at fastlægge 

sammensætningen af den lokale politiske ledelse, forud for valget af kredsens repræsentanter i 

hovedbestyrelsen. 

 

Afholdelse af valg er uddybet i et internt organisationscirkulære og vedtages forslaget, vil 

internt organisationscirkulære nr. 2, som vedrører afholdelse af valg på kredsenes ordinære og 

ekstraordinære generalforsamlinger, skulle tilpasses kongresbeslutningen. 

 

Forslag 

Kredsbestyrelsen kan selv afgøre i hvilken rækkefølge valget til henholdsvis 

hovedbestyrelsesmedlem(mer), faglig(e) sekretær(er) og kredskasserer sker på 

generalforsamlingen. Det er dog en forudsætning, at den valgrækkefølge, som ønskes på en 

given generalforsamling, annonceres i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. 

 

Forslagsstiller: 

Svend Troelsen, kreds Storkøbenhavn 

Cpr. nr. 190455-0961 

 

 

Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til beslutning



  

   
 

 

 

SOCIALPÆDAGOGERNES 

18. ORDINÆRE KONGRES  

15.-17. NOVEMBER 2016 

 

Nuværende love Ændringsforslag Motivering 

 

§ 12, stk. 5. 

Kredsbestyrelsesvalget 

foretages i 5 afstemninger i 

den rækkefølge, der fremgår 

af § 11, stk. 5, punkt a-e. 

 

 

Ny formulering 

§ 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.  

 

 

 

 

 

Der efterspørges mulighed 

for, at valgrækkefølgen 

aftales fra gang til gang, 

sådan at den politiske ledelse 

kan vælges forud for fx valg 

af kredsens repræsentanter 

til hovedbestyrelsen. 

 


