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SOCIALPÆDAGOGERNES 

19. ORDINÆRE KONGRES  

13.-15. NOVEMBER 2018 

Forslag til ændring af formålsparagraffen i vedtægterne  

 

Motivering 

Formålsparagraffen i vedtægterne har gennemgået et serviceeftersyn som led i 

Hovedbestyrelsens arbejde med at sikre, at vedtægterne er tidssvarende og retvisende. Som 

konsekvens af ændringerne i formålsparagraffen sker der konsekvensrettelser i to andre 

paragraffer i vedtægterne.  

Den overordnede rettesnor for arbejdet med at opdatere formålsparagraffen har været, at 

formålsparagraffen skal sætte retningen for organisationens virke overordnet set. 

Formålsparagraffen definerer overordnet set, at Socialpædagogerne skal varetage 

medlemmernes faglige interesser på de organisatoriske, økonomiske og [social]pædagogiske 

områder. De rammer, medlemmerne arbejder inden for herunder arbejdsforhold, er dermed en 

del af det at varetage medlemmernes faglige interesse på det organisatoriske område. 

Formålet med ændringerne har været at understrege det socialpædagogiske. Herudover er der 

sket en præcisering af Forbundets formål inden for organisering af det socialpædagogiske 

område og interessevaretagelse ift. opbygning af arbejdsområder. Slutteligt er det at udgive et 

medlemsblad slettet i formålsparagraffen, da dette ikke vedrører organisationens overordnede 

virke, og fordi Forbundets kommunikation foregår igennem forskellige kommunikationskanaler. 

 

Indstilling  

Vedtægterne reformuleres, som det fremgår af vedlagte oversigt over forslag til 

vedtægtsændringer med henblik på, at formålsparagraffen i vedtægterne er tidssvarende, 

retvisende og sætter retningen for organisationens virke overordnet set. Som konsekvens af 

dette, tilpasses der i de paragraffer i vedtægterne, der berøres af disse ændringer.  

 

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen v/Michael Madsen, 0061651035 
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SOCIALPÆDAGOGERNES 

19. ORDINÆRE KONGRES  

13.-15. NOVEMBER 2018 

Gældende vedtægter Ændringsforslag Motivering 

§ 2, stk. 1., bullet 1 

At varetage medlemmernes 

faglige interesser på de 

organisatoriske, økonomiske 

og pædagogiske områder. 

§ 2, stk. 1., bullet 1 

At varetage medlemmernes 

faglige interesser på de 

organisatoriske, økonomiske 

og socialpædagogiske 

områder. 

 

 

Formålet om at varetage 

medlemmernes faglige 

interesser på de 

organisatoriske, økonomiske 

og pædagogiske områder 

præciseres ved at 

socialpædagogisk erstatter 

pædagogisk. Dette styrker 

den strategiske profilering af 

Forbundet. 

§ 2, stk. 1., ny bullet 

 

§ 2, stk. 1., bullet 2 

Tilføjelse:  

At organisere det 

socialpædagogiske område 

 

 

En præciserende tilføjelse 

om, at Forbundet har til 

formål at organisere det 

socialpædagogiske område. 

Dette er helt centralt for 

Forbundets virke og bør 

derfor fremgå af en formåls-

paragraf. 

§ 2, stk. 1., bullet 6 

At fremme relevant forskning 

inden for det sociale og 

pædagogiske område. 

 

§ 2, stk. 1., bullet 7 

At fremme relevant forskning 

inden for det sociale og 

socialpædagogiske område. 

 

 

Formålet om at fremme 

relevant forskning præciseres 

ved at tydeliggøre, at det er 

inden for det sociale og 

socialpædagogiske område. 

Socialpædagogisk erstatter 

derfor pædagogisk. Dette 

tydeliggør at 

socialpædagogikken er et fag 

i sin egen berettigelse og 

understreger derved 

Forbundets profil. 

§ 2, stk. 1., bullet 7 

At styrke den strukturelle og 

administrative opbygning af 

arbejdsområderne, som er 

bedst egnet til at fremme 

Forbundets formål. 

 

§ 2, stk. 1., bullet 8 

At styrke og påvirke den 

strukturelle og administrative 

opbygning af arbejdsområ-

derne til fremme af 

Forbundets formål. 

 

 

Paragraffen er reformuleret 

og skærpet, således at 

interessevaretagelse ift. 

opbygning af arbejds-

områder står tydeligt frem 

som formål.   

 

§ 2, stk. 1., bullet 8 

At udgive et medlemsblad 

samt  

 

 

Slettes  

 

 

At udgive et medlemsblad 

hører ikke til i en 

formålsparagraf, da det ikke 

vedrører organisationens 

overordnede virke. Desuden 

foregår Forbundets 
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Gældende vedtægter Ændringsforslag Motivering 

kommunikation igennem 

forskellige 

kommunikationskanaler. 

§ 8, stk. 4., bullet 2 

Har ansvaret for at sikre 

udgivelsen af et 

medlemsblad, udvikling og 

drift af Forbundets 

hjemmeside og øvrige 

generelle informationskanaler  

 

§ 8, stk. 4., bullet 2 

Har ansvar for at sikre 

kommunikation til 

medlemmer og omverdenen 

via relevante 

kommunikationskanaler  

 

 

Konsekvensrettelser af 

sletningen af § 2, stk. 1., 

bullet 8 vedr. medlemsblad 

og Forbundets ansvar 

centralt.  

Paragraffen gøres tidsløs 

således, at Forbundet ikke 

binder sig op på specifikke 

kommunikationskanaler.  

 

Medlemsblad: 

§ 26, stk. 1. 

Hovedbestyrelsen er ansvarlig 

for bladets fagpolitiske linje 

og afstikker retningslinjer 

herfor. 

 

Medlemskommunikation: 

§ 26, 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  

 

 

Medlemsblad er rettet til 

medlemskommunikation for 

at præcisere, at Forbundets 

kommunikation foregår 

igennem forskellige 

mediekanaler 

 

§ 26, stk. 2. 

Forbundsformanden er 

ansvarshavende redaktør 

 

§ 26, stk. 2. 

Ved udgivelse af et 

medlemsblad gælder, at 

Forbundsformanden er 

ansvarshavende redaktør  

 

 

En præcisering der viser, at 

Forbundet fortsat lever op til 

medieansvarsloven, der 

tilsiger, at der skal være en 

ansvarshavende redaktør for 

udgivelser på print. 

Elektroniske nyhedsbreve og 

Facebook er ikke underlagt 

medieansvarsloven, da disse 

ikke er anmeldt til 

Pressenævnet.  

 

§ 26, stk. 3. 

Medlemmernes læserbreve, 

som ikke offentliggøres i 

bladet, skal forelægges 

forretningsudvalget og 

§ 26, stk. 3. 

Medlemmer, der ikke får 

deres læserbreve 

offentliggjort har ret til et 

begrundet afslag og et tilbud 

 

Da læserbreve både kan 

bringes på tryk og digitalt, er 

denne formulering mere 

præcis. 
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hovedbestyrelsen med 

begrundet afslag. Efter endt 

behandling skal svaret 

tilsendes medlemmet. 

 

om at få læserbrevet samt 

begrundede afslag forelagt 

forretningsudvalget og 

hovedbestyrelsen. Efter endt 

behandling skal svaret 

tilsendes medlemmet. 
 

 


