OKTOBER 2020

DIGITAL
GENERALFORSAMLING
OG
TEMAMØDE
Torsdag 29. oktober
kl. 16.30-19.30

TEMA
Oplæg og debat v/ Dennis Nørmark

Kære medlem af
Socialpædagogerne
Sydjylland
Kære medlem af Socialpædagogerne Sydjylland
Coronaen satte en stopper for vores planlagte generalforsamling
d. 23/9. Generalforsamling skal afholdes jf. vores vedtægter. Da
smittetrykket fortsat er for højt i vores kreds, vælger vi helt
undtagelsesvis, at afholde den som en digital generalforsamling.
Hovedbestyrelsen har besluttet følgende:






at de 9 udskudte generalforsamlinger bør afholdes
inden årets udgang
at kredsene kan kræve tilmelding forud for
generalforsamlingen
at der dispenseres fra vedtægternes § 11 stk. 2 første
del omkring tidspunktet for afviklingen af
generalforsamling,
at der dispenseres fra vedtægternes § 11 stk. 2 anden
del omkring at indkaldelsen skal ske med mindst 4 ugers
varsel.

På generalforsamlingen skal vi have valgt suppleanter til
kongressen, da alle suppleanter er ind suppleret. Vi opfordrer
derfor interesserede til at stille op. Grundet de tekniske
omstændigheder ved at afholde et suppleringsvalg digitalt skal
interesserede kandidater kontakte kredskontoret senest d. 26.
oktober kl. 12:00.
På sidste års generalforsamling blev det besluttet, traditionen tro,
at generalforsamlingen i 2020 afholdes som en
temageneralforsamling.
Kredsbestyrelsen har i år valgt temaet Pseudoarbejde., læs mere
om dette på side 4.
Heldigvis har Dennis Nørmark som vi havde engageret til
generalforsamlingen, indvilliget i at stille op virtuelt med sit
foredrag, så vi kan gennemføre Generalforsamlingen nogenlunde
som planlagt.
Inden temadelen er der en række formelle punkter jf.
dagsordenen, som generalforsamlingen skal behandle.
Regnskabet for 2019 og budgettet for 2021 skal formelt
godkendes.
Kredsbestyrelsen håber at se dig og dine kolleger til en virtuel
Generalforsamling

Med venlig hilsen
På vegne af kredsbestyrelsen
Finn Harald Rasmussen, kredsformand

Dagsorden
Velkomst.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Kredsens regnskab for 2019.
Indkomne forslag.
Budget for 2021.
Valg af suppleanter til kongressen

Herefter introduktion til temamøde.

Forslag til
forretningsorden
1.

Generalforsamlingen åbnes af formanden, som
leder valget af dirigent.

2.

Dirigenten påser, at generalforsamlingen er indkaldt i henhold til vedtægterne og er beslutningsdygtig.

3.

Dirigenten forestår generalforsamlingens godkendelse af forslag til forretningsorden.

4.

Medlemmer tildeles ordet i den rækkefølge, de
har indtegnet sig hos dirigenten.

5.

Dirigenten kan bryde talerækken, såfremt et
medlem ønsker at afgive en kort bemærkning
eller ønsker ordet til forretningsordenen.

6.

Dirigenten eller et medlem kan stille forslag om
diskussionernes afslutning straks eller med de
indtegnede talere.

7.

Dirigenten kan foreslå begrænsning af taletiden.
Et sådant forslag skal godkendes af generalforsamlingen.

8.

Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved valg til enkeltposter kræves dog
absolut flertal.

9.

Ændringsforslag til et stillet forslag skal fremsættes inden afslutningen af drøftelserne om
forslaget. Er der stillet flere forslag til samme sag,
sættes alle forslag under afstemning.

10.

Forslagsstillere kan få ordet for en afsluttende
bemærkning.

11.

Tvivlsspørgsmål, som ikke kan afgøres i henhold
til denne forretningsorden, afgøres af dirigenten.

12.

Forslag til ny dirigent sættes straks under afstemning, som ledes af formanden

REGNSKAB 2019 – BUDGETFORSLAG 2021
BUDGET 2019
INDT ÆG T E R

Kredstilskud ordinært
Grundtilskud
AKUT -midler
Renter

F AG L IG T DRIF T S O M RÅDE
Løn, ansættelse og arb.pladsforhold
T R-kurser, møder mv.
AMR/FT R møder og intro
Socialpolitik, fag og uddannelse
Kommunikation og information

REGNSKAB 2019

-9.384.800

-9.376.800

-9.184.000

-7.371.000
-648.000
-890.000
-5.000

-7.296.000
-648.000
-986.800
-3.000
-451.000

-7.291.000
-648.000
-986.800

-7.288.000
-653.000
-951.000

-451.000

-292.000

9.204.000

9.994.000

9.912.654

9.461.000

1.050.000
160.000
800.000
40.000
35.000
15.000

1.386.000
155.000
1.200.000

1.225.921
172.065
967.017

995.000
175.000
800.000

16.000
15.000

14.996
10.651
61.192

10.000
10.000

640.000
280.000
360.000

640.000
280.000
360.000

646.626
289.494
299.552
57.580

590.000
240.000
350.000

6.836.000
7.320.000
-534.000
50.000

7.040.000
7.560.000
-570.000
50.000

7.065.868
7.528.194
-583.750
121.424

7.248.000
7.748.000
-550.000
50.000

678.000

928.000

974.239

628.000

100.000
170.000
110.000

115.000
220.000
115.000

125.889
216.411
123.117

100.000
130.000
80.000

20.000
93.000
185.000

25.000
93.000
360.000

24.490
90.081
394.251

25.000
93.000
200.000

290.000

609.200

535.854

277.000

projekter

KO NT O RDRIF T O G ADM INIS T RAT IO N
Kontordrift, ledelse, pers.adm mm
Husleje og lokale udgifter
Afskrivninger

L ØNNING E R
Lønninger
Refusion
Ferieforpligtelse, hensættelse/afregning

O RG ANIS AT O RIS K DRIF T S O M RÅDE

FORSLAG
BUDGET 2021

-8.914.000

Særlige tilskud

UDG IF T E R

REVIDERET
BUDGET 2019

SL's politiske ledelse
Kongresser; Generalforsamling
Kredsbestyrelser; Forretningsudvalg
Lokale udvalg og sektioner

Øvrige organisatoriske udgifter
Repræsentation, Solidaritetsbevillinger og tilskud
LO
Medlemsmøder, fagligt indhold, Efterløn mm

ÅRE T S RE S UL T AT

Balance
Overført 1.1.2019
Resultat 31.12.2019
Overført 1.1.2020
Forventet resultat - 31.12.2020
Forventet formue 1.1.2021
Forventet resultat 31.12.2021
Forventet overført 1.1.2022
(minus = overskud)

-2.695.005
535.854
-2.159.151
91.500*
-2.067.651
277.000
-1.790.651

*Beløbet er nedskrevet fra 304.000 til 91.500, siden

*Beløbet er nedskrevet siden materialet blev sendt ud
materialet blev sendt ud første gang d. 14. august.
første gang d. 14. august. Kredsbestyrelsen har
Kredsbestyrelsen
har revideret
års budget i
revideret
indeværende
års budgetindeværende
i lyset af corona
lyset
af
corona
restriktioner
og
dermed
nedgang
i
restriktioner og dermed nedgang i kredsens aktiviteter

kredsens aktiviteter

TEMAMØDE - PSEUDOARBEJDE
-Oplæg og debat
Har du haft travlt med at lave pseudoarbejde? Aldrig har vi haft
flere effektiviseringer og digitale løsninger, der burde frisætte mere
tid til kerneopgaven, og aldrig har vi brugt vores tid på flere
overflødige ting end nu. Dette er påstanden fra Dennis Nørmark
der har skrevet bogen ”Pseudoarbejde – hvordan vi fik travlt med
at lave ingenting”.
Netop corona tiden kan være en fremkaldervæske for hvor meget
pseudoabrejde der findes indenfor for det offentlige område.
Socialpædagoger var en del af det Kristiske beredskab der holdt
Danmark i gang, og her oplevede man i høj grad et behov for at
koncentrere sig om det, der var vigtigt, træffe hurtige beslutninger
og skrælle overflødige lag af bureaukrati væk i den offentlige
sektor.
Man oplevede at folk samarbejdede helt af sig selv, når de havde
noget at samarbejde om! Men spørgsmålet er, om det holder?
DERFOR ER DET NU, i lige præcis de her dage, at man skal
samle erfaringerne. Hvad er der blevet gjort mindre af, fordi der
ikke var tid til det, og gjorde det nogen forskel? Hvilke
arbejdsopgaver røg i fryseren, og er der nogen grund til at tø dem
op igen? Fandt I ud af, hvad der var ”nice to have or need to have”.
Før corona tiden havde vi alle travlt, men hvad havde vi egentligt
travlt med ?
Dennis Nørmark, antropolog og forfatter, vil på
generalforsamlingen holde et oplæg på ”bagkant” af
coronatiden,og belyse de læringer den har givet os.
Igennem oplægget stiller Nørmark skarpt på alle de overflødige
opgaver, vi fylder arbejdstiden med. Alle de møder, rapporteringer,
e-mails, registreringer, PowerPoint præsentationer, målinger,
policies og andre selvopfundne arbejdsopgaver, der forhindrer os i
at skabe værdi, innovere og først og fremmest skabe en
meningsfuld arbejdsdag.
I oplægget vil Dennis Nørmark fortælle om, hvad pseudoarbejde
er, hvor udbredt det er og hvordan det kunne gå så galt.

Det praktiske
FÆLLSSPISNING HVER FOR SIG
Da vi dette år desværre ikke kan mødes fysisk, og
dermed heller ikke have fællesspisning, opfordres du til
at købe lidt take away mad, og spise det sammen, hver
for sig. Du kan efter generalforsamlingen få dækket
udgifterne til maden med max. Kr. 100.- ved at tage et
foto af bonen og indberette det via linket, du vil modtage
umiddelbart efter du har deltaget i genrealforsamlingen.

Oplægget er en provokerende og øjenåbnende indsigt i de
arbejdsopgaver, vi spilder hinandens tid med, og de simple
ændringer medarbejdere og ledere kan implementere for at trække
tæppet væk under administrative overflødigheder og
vrangforestillinger om, hvad der faktisk er vigtigt

Du skal tilmelde dig den virtuelle generalforsamling
og senest mandag 26. oktober via
www.sl.dk/sydjylland eller pr. mail til
sydjylland@sl.dk.

Du kan under oplægget stille spørgsmål via chat-funktionen

Du vil modtage en mail med link til
generalforsamlingen efterfølgende.
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