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Kredsbestyrelsesarbejdet 

På generalforsamlingen d. 23. oktober 2019 skal den politiske ledelse og kredsbe-
styrelsen vælges. 
 
Den politiske ledelse består i øjeblikket af en formand og tre faglige sekretærer, 
hvoraf den ene af de faglige sekretærer også varetager opgaven, som kasserer.  

- Alle er på valg på Generalforsamlingen 
 
Kreds Sydjylland har tre pladser i Socialpædagogernes hovedbestyrelse – den ene 
plads er forbeholdt kredsformanden – repræsentanter til de to andre pladser væl-
ges på Generalforsamlingen. 
 
Kredsbestyrelsen vælges også på Generalforsamlingen – i øjeblikket består bestyrel-
sen af 13 personer, hvor af de 4 er frikøbte (formand/faglige sekretærer). 
 
Kredsbestyrelsen vælges for en to årig periode. I perioden holdes der løbende be-
styrelsesmøder hvor der behandles forskellige emner – som medlem af kredsbesty-
relsen har man det øverste ansvar for Kreds Sydjyllands virke og er med til at sætte 
retningen for både det faglige og det politiske arbejde. 
Følgende emner behandles på et bestyrelsesmøde: 

- Hovedbestyrelsens dagsordens punkter 
- Kredsens regnskab og budget 
- Politisk interessevaretagelse 
- Aktiviteter for medlemmerne 
- TR-indsatsen 
- Løn- og arbejdstids politik 
- Dispensationssager 
- Planlægning af Generalforsamling 
- kongressen 
- … og meget andet 

 
Bestyrelsen mødes ca. 7- 8 gange om året, på kredskontoret i Esbjerg, mødested 
fastlægges af kredsbestyrelsen og kan hvis det ønskes lægges andre steder. Møder-
ne holdes i tidsrummet kl. 9.00-15.00 
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Der er fuld refusion for mødetid + transport tid. Det vil sige, at som medlem af 
kredsbestyrelsen, meddeler du din arbejdsgiver hvor mange timer, du har været til 
møde inklusiv transporttid – hvorefter din arbejdsgiver kan få refusion for timerne. 
Der ydes selvfølgelig kørselsgodtgørelse og der er fuld forplejning under mødet. 
 
Der udover følger et par 2-dags internater, hvor forskellige emner drøftes mere in-
tens. 
 
Der er allerede planlagt med et opstarts internat d. 11.-12. november 2019, hvor 
grundstenene for perioden lægges. 
 
Som nyvalgt kredsbestyrelsesmedlem vil der være et kursus, hvor man mødes med 
andre nyvalgte fra hele landet – det giver god mening at deltage i kurset. Her vil der 
også være refusion for timerne. 
 
Formodentlig bliver der afholdt en 2-dags bestyrelseskonference i januar 2020, hvor 
samtlige bestyrelser mødes til et politisk emne 
 
I november 2020 holder Socialpædagogerne kongres – her deltager hele kredsbe-
styrelsen, sammen med den øvrige kongres delegation og er dermed med til at sæt-
te retning for SL fremad. 
 
Førend vi ved ad det er der gået 2 år og der skal være valg igen. 
 
 
For at summe op   

- Som bestyrelsesmedlem har man muligheden for at være med til både at 
sætte den lokale retning og den centrale retning for SL.  

- Man skal lægge mange timer i bestyrelsesarbejdet, men man bliver frikøbt 
fra sit vanlige socialpædagogarbejde, og på den måde kommer man ikke til 
at arbejde mere end normalt 

- Der skal forventes at bruge tid på forberedelse til hvert møde i form af læs-
ning af fremsendt mødemateriale. 

- Al materiale formidles via et elektronisk dagsorden system, der enten kan 
læse via en url på en pc eller via en app på en tablet/iPads 

- Der er ingen udgifter forbundet med arbejdet 
- Den nuværende bestyrelse ser gerne at bestyrelsesmedlemmerne er bredt 

fordelt blandt SLs mange faggrupper og at der er repræsentanter fra hele 
kredsens geografi. Dog er det vigtigst at man er engageret og nysgerrig på 
SLs virke  

 
 
Har du lyst til at høre mere om bestyrelses arbejdet er du velkommen til at kontakte 
Kredsformand Finn Rasmussen på mobil: 22 30 62 03 eller på mail fhr@sl.dk  
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