
Vedtægter for Ledersektionen i kreds Midt- og Vestjylland 
 
 
§ 1 Navn og hjemsted 

Stk.1 Navn 

Ledersektion Socialpædagogerne Kreds Midt- og Vestjylland 

Stk.2 Sektionens hjemsted er: 

Socialpædagogerne Kreds Midt- og Vestjylland  

Birk Centerpark 4 

7400 Herning 

 

§ 2 Formål 

Stk.1 Ledersektionens formål er at samle medlemmer ansat i lederstillinger og varetage deres 

interesser indenfor såvel faglige som ansættelses- og uddannelsesmæssige områder. 

Stk.2 At styrke den socialpædagogiske profil i lederstillinger indenfor Socialpædagogernes 

faglige område. 

Stk.3 At arbejde sammen med den landsdækkende ledersektion. 

Stk.4 Ledersektionen under Socialpædagogerne Kreds Midt- og Vestjylland er ansvarlig og har 

referatpligt overfor kredsbestyrelsen. 

 

§ 3 Medlemmer 

Stk.1 Medlemmer af ledersektionen er alle ledere, der er medlemmer af Socialpædagogerne 

kreds Midt- og Vestjylland.  

Stk.2 Medlemmer af sektionen er ledere og mellemledere, der har ordinært medlemskab af 

Socialpædagogernes Landsforbund. Ved ledere og mellemledere forstås medlemmer, der i 

henhold til forbundets overenskomster er indplaceret som ledere eller mellemledere. 

Personer, der i en periode er konstitueret i en sådan stilling, er medlem 

i konstitutionsperioden. 

Ledere er i disse vedtægters forstand: Medlemmer der i henhold til forbundets overenskomst 

er indplaceret som ledere og som i det daglige refererer til forvaltning og/eller bestyrelse. 

Mellemledere er i disse vedtægters forstand: Medlemmer der i henhold til forbundets 

overenskomst er indplaceret som ledere, og som i det daglige refererer til en leder inden for 

institutionen/ tilbuddet. 

 



§ 4 Generalforsamling 

Stk.1 Ledersektionens øverste myndighed er sektionens årlige generalforsamling. 

Stk.2 Der afholdes ordinært generalforsamling hvert år i januar kvartal. 

Stk.3 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med de fremmødte. 

Stk.4 Generalforsamlingen indkaldes overfor alle ledersektionens medlemmer skriftligt, med 

angivelse af tidspunkt, dagsorden og sted, mindst 3 uger før afholdelsen. 

Stk.5 Ethvert medlem af ledersektionen er adgangs- og stemmeberettiget. 

Stk.6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes til formanden senest 

10 dage før årsmødet afholdes og udsendes til ledersektionens medlemmer. 

Stk.7 Dagsordenen skal i ulige år som minimum indeholde: (i lige år udelades punkt 8. Valg af 

bestyrelsesmedlemmer) 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse 

3. Valg af referent 

4. Valg af stemmetællere 

5. Beretning 

6. Indkomne forslag 

7. Ledersektionens fremtidige arbejde 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode (i ulige år) 

9. Valg af bestyrelsessuppleanter for 2 år  

10. Eventuelt 

Stk.8 Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal. Hvis flere end 10 medlemmer ønsker det, 

kan en afstemning foregå skriftligt. 

Valg til bestyrelsen foregår skriftligt. Hver stemmeberettiget har et antal stemmer der svarer 

til antal kandidater på valg. 

Stk.9 Vedtægtsændringer foretages af generalforsamlingen og skal efterfølgende godkendes 

af kredsbestyrelsen. Vedtægterne skal være i overensstemmelse med Socialpædagogernes 

Landsforbunds vedtægter. 

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen, og skal 

indkaldes hvis 10 medlemmer skriftligt overfor ledersektionsbestyrelsen fremsætter ønske 

derom. 

 

Stk.2 Motiveret dagsorden skal fremsendes til bestyrelsen, som indkalder medlemmerne så 

hurtigt som muligt, dog med mindst en uges varsel. 

 



§ 6 Ledersektionsbestyrelsen 

Stk.1 Ledersektionsbestyrelsen består af 5-7 medlemmer. 

Stk.2 Kredsbestyrelsen udpeger et medlem, de øvrige vælges på ledersektionens 

generalforsamling, idet der bør tilstræbes så bred repræsentation, at bestyrelsen afspejler 

Socialpædagogerne Midt- og Vestjyllands arbejdsområder. 

Stk.3 De kandidater, som opnår flest stemmer, er valgt. Der afholdes selvstændigt 

suppleantvalg. Suppleanterne vælges i rækkefølge efter opnået stemmetal. Alle suppleanter er 

valgt for en et–årig periode. Suppleanterne indkaldes til bestyrelsesmøderne ad hoc ved 

længerevarende forfald hos et fast bestyrelsesmedlem. 

Stk.4 Alle vælges for en to-årig periode i ulige år. Afgår et bestyrelsesmedlem indenfor sin to-

års-periode, indtræder suppleanten indtil førstkommende generalforsamling i ulige år, hvor der 

afholdes nyvalg.  

Stk.5 På første møde i bestyrelsen efter generalforsamlingen, udpeges blandt de valgte: 

formand og næstformand.  

Stk.6 Alle medlemmer af sektionsbestyrelsen har en stemme. 

 

§ 7 Økonomi: 

Stk.1 Der opkræves ikke kontingent til ledersektionen. 

Stk.2 Sektionens aktiviteter finansieres af midler afsat af Socialpædagogerne Midt- og 

Vestjyllands budget, og er underlagt kredsens revision. 

Bestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves et passende gebyr for deltagelse i sektionens 

arrangementer. 

Stk.3 Kredsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for ledersektionens arbejde. 

 

§ 8 Opløsning af ledersektionen: 

Stk.1 Afgørelse om opløsning af ledersektion træffes på Socialpædagogerne Midt- og 

Vestjyllands generalforsamling. Ledersektionens generalforsamling kan med mindst 2/3 af 

stemmerne indstille, at ledersektionen nedlægges. 

 

 

Vedtaget på ledersektionens generalforsamling d. 20/3 2019  

og Godkendt af Kredsbestyrelsen d. 22/3 2019 


