
 
 

 

Bestyrelsesmedlem Socialpædagogerne Nordsjælland 

 

For at kunne varetage valget som bestyrelsesmedlem i kreds Nordsjælland, er der en række 

forventninger, der skal være afstemt. Disse gælder både vilkår for deltagelse i aktiviteterne og 

i forhold til ens egen tilgang til varetagelse af hvervet og deltagelse i telefonpasning, indkøb af 

morgenbrød, samt oprydning efter møder/arrangementer. 

 

Da kredsbestyrelsen er det øverste politiske organ mellem generalforsamlingerne, er det 

vigtigt at ethvert bestyrelsesmedlem er aktiv og deltagende i behandling af emner. Som 

bestyrelsesmedlem er den væsentligste kvalifikation derfor, at man har politiske holdninger til 

arbejdsområdet. 

I kredsbestyrelsen anerkender vi, at der er forskellige forudsætninger for deltagelse, da nogle 

kan være helt nye, mens andre har deres daglige arbejde i organisationen.  

Derfor er det en forudsætning at møderne så vidt muligt tilrettelægges og planlægges således, 

at alle får samme forudsætninger for aktiv deltagelse. Er dette ikke muligt, vil det være 

kredskontorets opgave at sikre gennemskuelighed omkring beslutninger der skal tages. 

Hvis man som bestyrelsesmedlem er i tvivl om betydningen af de materialer man modtager, 

står DL (Daglig ledelse) altid til rådighed for uddybning heraf. 

 

Der afholdes ca. 9 heldagsmøder om året i kredsen. Til disse er der frikøb, således at 

arbejdsgiveren får refusion for 8 arbejdstimer og max. 10 timer i de tilfælde, hvor der ikke kan 

planlægges med 8 timer i arbejdsplanen. 

Til hvert enkelt møde er der forberedelse, og materiale skal så vidt muligt være modtaget 7 

dage før mødet. Med så vidt muligt skal forstås, at der i en politisk organisation ofte kommer 

materialer og punkter ind efter fristen, med det skal være undtagelsen. 

 

Ud over heldagsmøderne kan der være deltagelse i forberedelsesmøder, deltagelse i 

arbejdsgrupper, konferencer, udvalg o. lign. Vilkårene omkring disse aktiviteter aftales fra 

gang til gang. 

 

Hvis du som kredsbestyrelsesmedlem/kongresdelegerede deltager i forbundsarrangementer, 

vil det være deres retningslinjer som er gældende. 

 

Er du i tvivl om hvad det vil indebære at være bestyrelsesmedlem i Kreds Nordsjælland, er du 

velkommen til at kontakte DL. 

 

Bestyrelsen er økonomisk ansvarlig 

DL har som sådan ikke nogen ekstraordinære økonomiske beføjelser. Men der kan opstå 

situationer, hvor kredsen kan have brug for at støtte forskellige faglige 

aktiviteter/arrangementer. Der gives ikke støtte til partipolitiske aktiviteter/arrangementer. 

DL kan bevilge et beløb op til kr. 5000,- og efterfølgende orientere bestyrelsen.  


