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Referat af generalforsamling 2020

Velkomst v. Kredsformand Lene Ek Christensen

Lene bød velkommen til deltagerne og fortalte om baggrunden for aflysning af den oprindelige fysiske
generalforsamling.

Valg af dirigent

Kjeld Sandahl Skov blev valgt som dirigent.

Kjeld konstaterede at den digitale generalforsamling er rettidigt indkaldt. Hovedbestyrelsen besluttede
at man ville opfordre til at der blev holdt generalforsamlinger inden årets udgang — enten fysisk eller
digitalt. Dette krævede en fravigelse fra vedtægterne og hovedbestyrelsen gav dispensation dertil.

På generalforsamlingen i 2019 besluttede de fremmødte, at generalforsamlingen i 2020 skal være med
en minimumsdagsorden, hvilket betyder at eneste punkt er indkomne forslag.

Valg af referent

Anne Mette Hulbæk blev valgt som referent.

Seneste år fra kredsen Lene Ek Christensen

Lene fortalte om sit første år som kredsformand, herunder arbejdet i kredsbestyrelsen og de to udvalg,
der er nedsat i kredsbestyrelsen. Desuden talte Lene om at vii foråret for første gang i kredsens
historie har rundet 3000 medlemmer.

Lene talte også om de udfordringer der har været i Coronaens skygge.

Hilsningstale Forbundsformand Benny Andersen
Benny fortæller om hvad der arbejdes med politisk lige nu og der er mulighed for at spørge ind og give
feed back til Benny Andersen

Benny talte arbejdet med kravene til 0K21, Familieplejerne og overenskomst, kongressen hvor
socialpædagogernes faglighed og kompetencer var et vigtigt emne.

Benny talte om de politiske platforme, hvor Socialpædagogerne gør sin indflydelse gældende.

Derudover kom Benny ind på at Socialpædagogerne fylder 40 år i 2021.

Kommentarer og spørgsmål fra medlemmerne handlede om uddannelsen og manglen på uddannet
personale på arbejdspladserne, fagligheden i socialpsykiatrien, grønne investeringer i pensionskassen
PKA, profit på velfærd hvor kommunerne stadig bruger de private aktører hvoraf nogle tjener meget på
de sårbare borgere. Lene pointerer at det er et emne man kan stille spørgsmål om til
kommunalpolitikerne, når vi kommer til kommunalvalget i slutningen af 2021.



Pause cirka kl. 17.00-17.15

Oplæg “Arbejdsglæde og sammenhold trods social distance” v. ion Kjær Nielsen

ion holdt et underholdende og inspirerende oplæg med mange sjove historier og ideer til hvordan man

kan øge sin arbejdsglæde.

Indkomne forslag til kredsen

Ingen indkomne forslag.

Beslutningspapirer fra kongressen: Vi er socialpædagogerne og Sammen
arbejdsmiljø. Ideer til kommende medlemsmøder og aktiviteter i kredsen

Lene orienterede om beslutningspapirerne fra kongressen.

Der er meget mere om kongressen på www.sl.dk så kig forbi hjemmesiden.

Tak for i dag v. Faglig sekretær Thomas Svendsen

Thomas takkede deltagerne og Kjeld som dirigent.

former vi det gode
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