
Vedtægter for Ledersektionen under Socialpædagogerne 
Sydjylland  
   

§ 1.  Formål:  

At samle alle ledere på alle socialpædagogiske arbejdspladser i 

Socialpædagogerne Sydjylland og varetage disse medlemmers interesser: 

 Inden for lederfaglige områder.  

 Være vejledende i f.t. interessevaretagelse indenfor løn- og 

ansættelsesforhold for ledere 

o Drøfte lønforhandlinger hvor forhandlingskompetence ligger på 

forvaltningsniveau/kredskontoret 

o Drøfte lønmodeller og – principper for øvrige ledergrupper 

 Understøtte lederarbejdet i kommunerne og regionen 

Ledersektionens arbejde må ikke være i strid med Socialpædagogernes 

vedtægter, og forgår i øvrigt i et samarbejde og interessefællesskab med 

Landsledersektionen.  

Ledersektionen oprettes under kredsbestyrelsen og referere til denne 

  

§ 2.  Medlemmer:  

Ledersektionen består af medlemmer fra Forstanderniveau til 

afdelingslederniveau – jvf. indplacering i henhold til overenskomsten.  

Personer, der i en periode er konstitueret i en til sektionen relateret 

lederstilling, er medlem i konstitutionsperioden.  

   

§ 3.  Ledersektionens generalforsamling:  

Sektionens øverste myndighed er sektionens årlige generalforsamling. Der 

afholdes ordinært generalforsamling hvert  år  i  marts måned, og 

generalforsamlingen er beslutningsdygtigt med de fremmødte.  

I ulige år vælges på sektionens generalforsamling bestyrelsesmedlemmer 

for en to årig periode.  

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt overfor alle sektionens 

medlemmer, med angivelse af tidspunkt og dagsorden, mindst 3 uger før 

afholdelsen.  

Et hvert medlem er adgangs- og stemmeberettiget.  

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes til 

formanden senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.  

Dagsorden skal som minimum indeholde:  

1.  Formalia  



2.  Beretning. 

3.  Indkomne forslag  

4.  Valg af Bestyrelsesmedlemmer for en to årig periode (i ulige år) 

5.  Ledersektionens fremtidige arbejde. 

6.  Eventuelt.  

Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal. Hvis flere end 10 medlemmer 

ønsker det, kan afstemningen foregå skriftligt.  

Vedtægtsændringer kan kun foretages af generalforsamlingen med 

kvalificeret flertal. Ændringerne kan først træde i kraft, når de er vedtaget 

med simpelt flertal i Socialpædagogerne Sydjyllands bestyrelse.  

Ekstraordinært generalforsamling kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen, 

og skal indkaldes, hvis 10 medlemmer skriftligt overfor sektionsbestyrelsen 

fremsætter ønske derom. Motiveret dagsorden skal fremsendes til 

bestyrelsen, som indkalder medlemmerne så hurtigt som muligt, dog ikke 

med under en uges varsel.    

   

§ 4.  Ledersektionsbestyrelsen:  

Ledersektionsbestyrelsen vælges efter følgende principper på 

generalforsamlingen:  

Valg til bestyrelsen foregår således at der udpeges en 

forstander/institutionsleder og en mellemleder fra hver kommune/ region. 

Såfremt alle pladser ikke kan besættes på generalforsamlingen, 

bemyndiges bestyrelsen til løbende at indsupplere på de ledige pladser i de 

enkelte kommuner/region. 

Derudover indgår formanden for kredsbestyrelsen.  

På første sektionsbestyrelsesmøde udpeges formand og næstformand 

blandt de ordinære medlemmer.  

I ulige år udpeger bestyrelsen endvidere af sin midte en repræsentant til 

Landsudvalget. 

Alle medlemmer af sektionsbestyrelsen har én stemme. Ved stemmelighed 

er formandens stemme afgørende.  

Kredskontoret varetager sekretærfunktionen for ledersektionsbestyrelsen.  

  

§ 5.  Økonomi:  

Der opkræves ikke kontingent til ledersektionen. Sektionens aktiviteter 

finansieres af midler afsat på Socialpædagogerne Sydjyllands budget, og er 

underlagt dennes revision.    

   

§ 6.  Opløsning af ledersektionen:  



Opløsning af ledersektionen sker på en generalforsamling, hvis et flertal på 

mindst 2/3 af de afgivne stemmer ønsker det.  

Den endelige afgørelse om opløsning af ledersektionen træffes af 

bestyrelsen i Socialpædagogerne Sydjylland.  

  

   Godkendt på ledersektionens Generalforsamling 24. marts 2017 

   

   

 


