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Forslag til ændring af valghandlinger
Motivering
Vi har i kreds Sydjylland konstateret, at vi i Socialpædagogerne har udviklet en praksis, hvor
alle kredsformænd er repræsenteret i Hovedbestyrelsen. Det er en praksis, som har eksisteret
gennem rigtig mange år, og det er der en rigtig god grund til. Vi mener, at det er helt
essentielt for kredsene og forbundet at formændene er fast repræsenteret i hovedbestyrelsen.
Ifølge vedtægterne er valget af kredsformand og valg af HB repræsentanter to adskilte valg.
Vi forslår, at når man vælger kredsformand på Generalforsamlingen, så vælger man også
kredsens første repræsentant til hovedbestyrelsen. Herefter vælger man kredsens øvrige
hovedbestyrelsesrepræsentanter.
Indstilling
Kongressen vedtager følgende ændringer i § 11 stk. 5, punkt 10:
’Valg efter præsentation af kandidater:
a) Kredsformand og hovedbestyrelsesmedlem
b) Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer’
Alt andet i § 11 stk. 5 skal være uændret.

Kongressen vedtager følgende ændring i § 18, stk. 2:
’Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalget, forbundets repræsentant(er) i A-kassens
daglige ledelse, samt 29 medlemmer fra kredsene. Hver kreds er repræsenteret ved
kredsformanden i Hovedbestyrelsen og de øvrige pladser fordeles på baggrund af kredsenes
andel af det samlede medlemstal.’

Forslagsstiller: Kredsbestyrelsen i Sydjylland v. Finn Harald Rasmussen medlemsnummer
2161942037

Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til vedtagelse
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Nuværende love

Ændringsforslag

§ 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
b) Hovedbestyrelsesmedlem
(mer)
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.

§ 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 hovedbestyrelsesmedlem (mer)
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.
….

…..
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Motivering

Kredsformanden
gøres til født medlem
af hovedbestyrelsen,
hvilket er en
stadfæstelses af den
praksis der har været
i foreningen i en
årrække.
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§ 18, stk. 2.

§ 18, stk. 2.

Hovedbestyrelsen består af
forretningsudvalget, forbundets
repræsentant(er) i a-kassens
daglige ledelse, samt 29
medlemmer fra kredsene. Heraf
tildeles hver kreds 1 hovedbestyrelsesmedlem, og de øvrige
fordeles på baggrund af
kredsenes andel af det samlede
medlemstal.

Hovedbestyrelsen består af
forretningsudvalget, forbundets
repræsentant(er) i a-kassens
daglige ledelse, samt 29
medlemmer fra kredsene. Hver
kreds er repræsenteret ved
kredsformanden i
hovedbestyrelsen og de øvrige
pladser fordeles på baggrund af
kredsenes andel af det samlede
medlemstal.

Pædagogstuderendes
LandsSammenslutning (PLS)
tiltræder hovedbestyrelsen med
2 medlemmer. PLS’ medlemmer
af hovedbestyrelsen har status
som observatører med taleret,
men uden stemmeret.

Pædagogstuderendes
LandsSammenslutning (PLS)
tiltræder hovedbestyrelsen med 2
medlemmer. PLS’ medlemmer af
hovedbestyrelsen har status som
observatører med taleret, men
uden stemmeret.
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