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    Ref: pts/grn 
 
     21. juni 2021 

NOTAT 
 

 

 

 

Arbejdet i Kredsbestyrelsen 
 

 
På generalforsamlingen d. 12. oktober 2021 skal den politiske ledelse af kredsen vælges. 

 

Den politiske ledelse, som benævnes Kredsbestyrelsen, består i øjeblikket af en formand, 

to faglige sekretærer, en kasserer, 3 hovedbestyrelsesmedlemmer og et antal menige 

kredsbestyrelsesmedlemmer (dette antal afhænger af, om de faglige sekretærer også 

bliver valgt til kasserer og til hovedbestyrelsen). 

 

Alle er på valg på Generalforsamlingen d. 12. oktober 2021, og alle valg gælder for en 2-

årig periode, indtil nye valg foretages på generalforsamlingen i 2023. 

Den ene plads i Socialpædagogernes hovedbestyrelse er forbeholdt den valgte 

kredsformand. 

 

Kredsbestyrelsen vælges som skrevet for en 2-årig periode. I perioden afholdes der 

løbende bestyrelsesmøder, hvor der behandles forskellige emner. Som medlem af 

kredsbestyrelsen har man det øverste ansvar for Kreds Midt- og Vestjyllands virke og er 

med til at sætte retningen for både det faglige og det politiske arbejde. 

Følgende emner behandles på bestyrelsesmøderne: 

- Hovedbestyrelsens dagsordens punkter 
- Kredsens regnskab og budget 
- Kredsens politikker og strategier (se kredsens nuværende her) 
- Politisk interessevaretagelse (socialpolitisk og fagpolitisk) 
- Fastlæggelse af de overordnede linjer for arbejdet med 

generalforsamlingsbeslutninger 
- Aktiviteter for medlemmerne 
- TR-indsatsen 
- Løn- og arbejdstids politik 
- Sager vedr. dispensation for overenskomsternes uddannelseskrav 
- Planlægning af Generalforsamling 
- kongressen 
- … og meget andet 

 

Bestyrelsen mødes ca. 8 - 10 gange om året fysisk eller via Teams, afhængig af hvad der 

giver mest mening. De fysiske møder foregår fortrinsvis på Kredskontoret i Herning og 

afvikles i tidsrummet kl. 9.00 - 15.00. Når vi ikke er plaget af Corona anvendes Teams-

møderne fortrinsvis til korte ad hoc møder. 

https://vestjylland.sl.dk/om-kredsen/bestyrelsen/bestyrelsens-visioner-og-politikker
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Derudover afholdes et 2-dags-internat, hvor forskellige emner drøftes mere i dybden. 

 

Der er lønrefusion til den enkeltes arbejdsgiver for mødetiden til bestyrelsesarbejdet. Der 

ydes kørselsgodtgørelse, og der er fuld forplejning under møderne. 

 

Der er allerede planlagt et opstarts-internat d. 4.- 5. november 2021, hvor grundstenene 

for den nye kredsbestyrelses valgperiode lægges. På dette møde fastlægges også 

mødedatoerne for 2022. 

 

Som nyvalgt kredsbestyrelsesmedlem bliver man tilbudt et 1-dags kursus i 

Forbundssekretariatet, hvor man mødes med andre nyvalgte kredsbestyrelsesmedlemmer 

fra hele landet – det giver god mening at deltage i kurset. Her vil der også være refusion 

for timer og transportudgifterne. 

 

I november 2022 afvikles Socialpædagogerne kongres – her deltager hele 

kredsbestyrelsen, sammen med de valgte kongresdelegerede, der også bliver valgt på 

generalforsamlingen. Den valgte kredsbestyrelse (men ikke suppleanterne) er implicit 

valgt til kongresdelegationen. På kongressen sættes bl.a. retningen for 

Socialpædagogernes overordnede indsatser. 

 

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 Socialpædagogerne.  

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

- Der er ingen udgifter forbundet med arbejdet. 
- Al materiale formidles via et elektronisk dagsorden-system, der enten kan læses via en 

url på en pc eller via en app på en tablet/iPad 
- Den nuværende bestyrelse ser gerne, at bestyrelsesmedlemmerne er bredt fordelt 

blandt Socialpædagogernes mange faggrupper, og at der er repræsentanter fra hele 
kredsens geografi. Dog er det vigtigst, at man er engageret og nysgerrig på 
Socialpædagogernes virke og har holdninger hertil. 

 

 

Har du lyst til at høre mere om bestyrelsesarbejdet er du velkommen til at kontakte 

Kredsformand Peter Sandkvist på mobil: 2045 2614 eller på mail pts@sl.dk  

 
 

mailto:pts@sl.dk

