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FORSAMLING 
OG 
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TEMA: 
Fremtidens 
fagforening



Kære medlem af 
Socialpædagogerne 
Sydjylland

Det er blevet tid til den årlige generalforsamling i Kreds  

Sydjylland. 

På sidste års generalforsamling besluttede vi, traditionen 

tro, at generalforsamlingen i 2018 afholdes som en temage-

neralforsamling. 

Kredsbestyrelsen har i år valgt temaet Fremtidens fagfor-

ening. Vi ønsker at sætte spot på, hvordan vi som fagforening 

kan udvikle os i den retning, medlemmerne ønsker. Temaet er 

en del af kredsens forberedelse til efterårets kongres, hvor 

temaet bliver Vi er Socialpædagogerne. 

Det vil handle om at finde nye veje til medlemsinddragelse 

og værdiskabelse for medlemmerne. Vi ønsker også i frem-

tiden at være en attraktiv og stærk fagforening. Det sikrer vi 

blandt andet ved at udvikle vores organisation, så den mat-

cher vores medlemmers behov og møder dem dér, hvor de 

oplever, at vi skaber værdi for dem. 

Vi har i høj grad brug for jeres input, hvis vi skal blive en  

bedre fagforening, så vi håber på en god diskussion. 

Inden temadelen er der en række formelle punkter, som  

generalforsamlingen skal behandle. Regnskabet for 2017 og 

budgettet for 2019 skal formelt godkendes. Derudover vil der 

være suppleringsvalg, da vi mangler suppleanter til kongres-

sen, som afholdes 13.-15. november.

Generalforsamlingen bliver suspenderet undervejs, hvor 

der vil være middag og musikalsk underholdning ved Annika  

Aakjær.

Kredsbestyrelsen håber at se dig og dine kolleger til en god 

debat og hyggeligt samvær.

Med venlig hilsen

på vegne af kredsbestyrelsen 

Finn Harald Rasmussen, 

kredsformand

 

Dagsorden 

Velkomst. 

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Kredsens regnskab for 2017.

5. Indkomne forslag.

6. Budget for 2019.

7.  Suppleringsvalg af suppleanter til kongressen 

efter præsentation af kandidater.

Herefter introduktion til temamøde. 

Forslag til 
forretningsorden

1.  Generalforsamlingen åbnes af formanden, som 

leder valget af dirigent.

2.  Dirigenten påser, at generalforsamlingen er ind-

kaldt i henhold til vedtægterne og er beslutnings-

dygtig.

3.  Dirigenten forestår generalforsamlingens god-

kendelse af forslag til forretningsorden.

4.  Stemmetællere må ikke være kandidater til valg.

5.   Medlemmer tildeles ordet i den rækkefølge, de 

har indtegnet sig hos dirigenten.

6.  Dirigenten kan bryde talerækken, såfremt et 

medlem ønsker at afgive en kort bemærkning 

eller ønsker ordet til forretningsordenen.

7.  Dirigenten eller et medlem kan stille forslag om 

diskussionernes afslutning straks eller med de 

indtegnede talere.

8.  Dirigenten kan foreslå begrænsning af taletiden. 

Et sådant forslag skal godkendes af generalfor-

samlingen.

9.  Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stem-

meflertal. Ved valg til enkeltposter kræves dog 

absolut flertal.

10.  Ændringsforslag til et stillet forslag skal frem-

sættes inden afslutningen af drøftelserne om 

forslaget. Er der stillet flere forslag til samme sag, 

sættes alle forslag under afstemning.

11.  Forslagsstillere kan få ordet for en afsluttende 

bemærkning.

12.  Tvivlsspørgsmål, som ikke kan afgøres i henhold 

til denne forretningsorden, afgøres af dirigenten.

13.  Forslag til ny dirigent sættes straks under afstem-

ning, som ledes af formanden.



REGNSKAB 2017 – BUDGETFORSLAG 2019

BUDGET 2017 REGNSKAB 2017 REVIDERET 

BUDGET 2018

BUDGET 2019

FAGLIGE OMKOSTNINGER

Løn og ansættelsesforhold 156.000 145.246 159.000 160.000

TR-kurser, møder m.v. 725.000 792.909 738.000 800.000

AMR-intro, AMR/FTR-møde 40.000 40.000

Socialfagligt og uddannelse 73.000 33.491 35.000 35.000

Generel kommunikation og oplysning 50.000 12.870 50.000 15.000

FAGLIGT OMRÅDE I ALT 1.004.000 984.516 1.022.000 1.050.000

HB-PULJE SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

Særligt initiativ 217.000 195.855 0

HB-PULJE (SPIF) I ALT 217.000 195.855 0 0

ORGANISATORISK OMRÅDE

Generalforsamling og kongresdelegation 119.000 136.766 160.000 100.000

Kredsbestyrelse og politisk ledelse 166.000 220.143 180.000 170.000

Sektioner og udvalg 86.000 92.314 105.000 110.000

Repræsentation og tilskud 30.000 16.758 32.000 20.000

Organisatorisk samarbejde 104.000 86.243 86.000 93.000

Medlemsmøder m.v. 192.000 254.526 300.000 185.000

ORGANISATORISK OMRÅDE I ALT 697.000 806.750 863.000 678.000

KONTORDRIFT OG ADMINISTRATION

Lokaleudgifter 652.000 684.197 800.000 360.000

Generel kontordrift 285.000 304.233 290.000 280.000

KONTORHOLD M.V. I ALT 937.000 988.430 1.090.000 640.000

LØNUDGIFTER

Lønninger, udgifter 7.413.000 7.441.829 7.150.000 7.320.000

Lønrefusioner -800.000 -846.670 -629.000 -534.000

Regulering ferieforpligtelse 50.000 51.701 50.000 50.000

LØN M.V. I ALT 6.663.000 6.646.860 6.571.000 6.836.000

UDGIFTER I ALT 9.518.000 9.622.410 9.546.000 9.204.000

INDTÆGTER

Kredstilskud, organisatorisk tilskud -7.370.000 -7.462.000 -7.430.000 -7.371.000

– tilskud, grundtilskud -628.000 -640.000 -648.000 -648.000

– tilskud, udviklingspulje 0 -431.200 -431.000 0

Akutmidler -894.000 -879.300 -883.000 -890.000

Renter -11.300 -5.900 -5.000 -5.000

INDTÆGTER I ALT -8.903.300 -9.418.400 -9.397.000 -8.914.000

RESULTAT 614.700 204.010 149.000 290.000

ÅRETS RESULTAT 2017

Kredsens formue pr. 1.1.2017 -2.907.077

Årets resultat 204.010

KREDSENS FORMUE PR. 31.12.2017 -2.703.067

FORVENTET BALANCE 2018

Kredsens formue pr. 1.1.2017 -2.703.067

Årets resultat   149.000

KREDSENS FORMUE PR. 31.12.2018 -2.554.067

FORVENTET BALANCE 2019

Kredsens formue pr. 1.1.2019 -2.554.067

Årets resultat 290.000

KREDSENS FORMUE PR. 31.12.2019 -2.264.067Minus betyder overskud
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SYDJYLLAND

TEMAMØDE

Fremtidens fagforening
– Oplæg og debat

Temaet for efterårets kongres i Socialpædagogerne er Vi er 

Socialpædagogerne. Som led i forberedelsen til kongressen 

har kredsbestyrelsen valgt Fremtidens fagforening som 

tema for dette års generalforsamling.

 Oplægsholder er cand.scient.adm., ph.d. Laust Høgedahl, 

Aalborg Universitet. Hans forskningsområder er Arbejde og 

Arbejdsmarked.

 I kølvandet på forårets konflikttrussel og en forhandlet 

overenskomst på målstregen sætter vi fokus på fremtidens 

fagforening, og hvad vi som organisation skal gøre for at 

holde det momentum, som foråret trods alt gav de faglige 

organisationer. 

 Laust Høgedahl fulgte overenskomstforhandlingerne tæt 

og vil fortælle, hvad han så med sine forskerbriller. Han vil 

også komme ind på, hvad fagforeningens udfordringer er nu 

og i fremtiden. Hvad er det, medlemmerne efterspørger og 

mangler?

 Efter oplægget vil der være debat ved bordene.

Kongrestemaet Vi er Socialpædagogerne skal munde ud i 

et udviklingsprojekt, som skal styrke organisationen, så de 

mange ressourcer og engagementet blandt medlemmerne 

bliver sat i spil. Et projekt, som afdækker, hvordan et moder-

ne fagforbund skaber værdi for medlemmerne. 

 Værdi er bl.a. inddragelse – en medlemsorganisation lever 

ikke uden aktiv involvering af sine medlemmer. Vores med-

lemmer vil gerne et fagligt fællesskab og vil gerne bidrage 

aktivt til at udvikle deres organisation. Men der er brug for 

nye måder at tænke involvering, engagement og aktivt med-

lemskab på. Vi skal skabe rammerne for, at medlemmernes 

engagement kan udfolde sig. Vi skal have endnu flere med-

lemmer, som har lyst til at involvere sig, og som ser Socialpæ-

dagogerne som den ramme, hvor de optimalt kan udfolde sig 

aktivt og bidrage til, at vi bliver ved med at være en stærk og 

levende organisation. 

 Værdi er også andet og mere end aktiv deltagelse. Der er 

behov for at komme tættere på medlemmerne og blive klo-

gere på, hvad der gør fagforeningen vedkommende for dem. 

Selv om Socialpædagogerne stadig har en høj organiserings-

grad, har vi brug for at forny os for at blive ved med at være et 

attraktivt tilbud. Vi skal tættere på og blive klogere på, hvad 

der i dag gør fagforeningen relevant for 

medlemmerne.

 Derfor har vi brug for jeres input, så vi 

i fællesskab kan skabe en bedre fagfor-

ening.

I efteråret 2018 turnerer Annika Aakjær med sit første one 

woman-show Enebarn, alene rundt (med sin guitar) for at 

finde sin flok.

 Annika Aakjær har udgivet tre album og har medvirket i te-

atersucceserne Come Together og Oliver med et tvist. Derud-

over har hun været med i filmen Dirch og i DR’s julekalender 

Julestjerner. Netop nu er hun aktuel som medvirkende i TV2’s 

Toppen af poppen 2018.

 Annika Aakjærs optræden har altid været en hybrid mel-

lem musik og komik med det mål at få publikum til at grine 

og græde. 

 Hendes nye one woman-show handler bl.a. om at gå gen-

nem livet med følelsen af at være alene. Som altid vil det 

bære præg af Anika Aakjærs evne til at balancere det ufat-

telig triste med det tragiske og absurd-komiske i sine sange. 

Det praktiske 

Materiale til generalforsamlingen kan du finde på  

www.sl.dk/sydjylland. 

 Du kan få dækket dine transportomkostninger ved 

bilkørsel i forbindelse med generalforsamlingen, 

hvis du tager passagerer med. Det er en forudsæt-

ning for udbetaling, at det registreres, hvem du har 

haft som medpassagerer til generalforsamlingen.

 Generalforsamlingen suspenderes midlertidigt i 

forbindelse med fællesspisning og musikalsk indslag. 

Hvis du ønsker at deltage i fællesspisningen, skal du 

tilmelde dig senest fredag 14. september via 

www.sl.dk/sydjylland eller pr. mail til 

sydjylland@sl.dk.

Enebarn

Laust Høgedahl


