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SOCIALPÆDAGOGERNES 

19. ORDINÆRE KONGRES  

13.-15. NOVEMBER 2018 

Forslag til redaktionelle ændringer 

 

Motivering 

 
I forbindelse med kongresforberedelserne er vedtægterne blevet gennemgået med henblik på 

sikre at de er retvisende.  Det har resulteret i, at hovedbestyrelsen anbefaler kongressen nogle 

enkelte justeringer. 

 

Justeringerne vurderes alle at være af redaktionel karakter og fremgår af det vedlagte 

oversigtsskema.  

 

Indstilling 

Kongressen vedtager de foreslåede ændringer i henhold til oversigtsskemaet. 

 

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen v/Michael Madsen, 0061651035 
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SOCIALPÆDAGOGERNES 

19. ORDINÆRE KONGRES  

13.-15. NOVEMBER 2018 

 

Gældende vedtægter Ændringsforslag Motivering 

§ 3, stk. 3. 

Forbundet er tilsluttet 

Landsorganisationen i 

Danmark (LO). 

 

§ 3, stk. 3. 

Forbundet er tilsluttet [navn på 

den nye Hovedorganisation].  

 

 

 

I forbindelse med 

etableringen af den nye 

hovedorganisation pr. 1. 

januar 2019 bør der ske 

en sproglig justering så 

der fremover refereres til 

den nye 

hovedorganisation.   

Når navnet er besluttet 

indsættes det. 

§ 8, stk. 4. 

Forbundet centralt:….. 

 

- Har ansvar for i samspil 

med kredsene at udvikle og 

administrere processer, der 

understøtter den politiske, 

organisatoriske, sags-

behandlende, økonomiske 

og administrative virksom-

hed i forbundshus og 

kredse, herunder bl.a. 

medlemsregistrering, it-

forhold og budget- og regn-

skabsforhold. 

 

§ 8, stk. 4. 

Forbundet centralt:….. 

 

- Har ansvar for i samspil 

med kredsene at udvikle og 

administrere processer, der 

understøtter den politiske, 

organisatoriske, sags-

behandlende, økonomiske 

og administrative virksom-

hed i forbundssekretariatet 

og kredse, herunder bl.a. 

medlemsregistrering, it-

forhold og budget- og regn-

skabsforhold 

 

 

 

I forbindelse med 

kongressen i 2014 blev 

ordet ’forbundshus’ 

generelt erstattet med 

’forbundssekretariat’ i 

vedtægterne. 

Baggrunden var et ønske 

om at undgå, at der 

refereres til fysiske 

bygninger i forbundets 

vedtægter. Det blev 

desværre overset at 

ordet forbundshus 

anvendes i § 8, stk. 4. 

Der lægges op til, at der 

sker en konsekvens-

rettelse. 
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SOCIALPÆDAGOGERNES 

19. ORDINÆRE KONGRES  

13.-15. NOVEMBER 2018 

Gældende vedtægter Ændringsforslag Motivering 

Faglige netværk: 

§ 24, stk. 1. 

Forbundets aktive medlemmer 

kan danne landsdækkende 

faglige netværk. 

§ 24, stk. 2. 

Faglige netværk har som 

hovedformål at udvikle fagets 

indhold og kvalitet. Hoved-

bestyrelsen godkender 

oprettelsen af faglige netværk. 

De nærmere regler for opret-

telse og drift af faglige netværk 

fastsættes af hovedbestyrelsen 

i "Regler for faglige netværk i 

Socialpædagogerne" og 

"Standardvedtægter for faglige 

netværk i Socialpædagogerne". 

§ 24, stk. 3. 

Hovedbestyrelsen afsætter 

inden for forbundsbudgettets 

rammer økonomi til de faglige 

netværk. 

 

 

 

 

Udgår 

 

 

 

Faglige netværk 

udskrives af vedtægterne 

som følge af 

implementeringen af 

faglige selskaber. 

 

 


