
SOCIAL PÆDACOCERNE

Referat af generalforsamling i Socialpædagogerne Nordsjælland
torsdag den 29. oktober 2015 Kl. 15.00 til 2 1.00

Kredsformand Karen Holte bød velkommen til fest i fagforeningen til 53 stemmeberettigede engagerede medlemmer,
7 gæster fra hhv. forbundshus og Kreds Storkøbenhavn, samt de ansatte på kredskontoret.

Pkt. 1.: Valg af dirigent
Kjeld Sandahl Skov blev valgt som dirigent.

Pkt. 2.: Valg af referent
Anne Mette Scheel blev valgt som referent.

Pkt. 3 Valg af stemmetællere
Jannik Møller og Helle Juncher Christensen blev valgt som stemmetællere.

Pkt. 4.: Kredsbestyrelsens mundtlige beretning
Karen Holte talte om:
- Dagpengereform
- LO Kongres
- Kredsens arrangementer
- Velfærd og modernisering
- Kommunalvalget
- Frivillighed
- Tillidsreformen
- Socialpædagogerne i Fremtiden
- Arbejdsmiljø
- Bestyrelsens fokus på sprogbrug

Marie Sonne fra Forretningsudvalget kom i sin hilsningstale ind på:
- Socialpædagogernes arbejdsmiljøstrategi
- Trio-samarbejde
- Forskningsprojekt på Voksenhandicapområdet

Debat med følgende indlæg:
Thomas Svendsen:
Social dumping sker også på det socialpædagogiske område.
Majken Bolesen:
Dagpengereform, tillidsreform og nedskæringer på uddannelsesområdet.

Kredsbestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5.: Kredsens Regnskab
Thomas Svendsen gennemgik regnskabet og redegjorde for bestyrelsens disponeringer.
Den kritiske revisor ser det som et problem, at vores arbejdspladser ikke får del i akutfondsmidlerne. Det
skyldes, at der stadig er en stor del af akutfondsmidlerne, som ikke bliver søgt af kommuner og region.

Regnskabet er godkendt i Hovedbestyrelsen og blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Pkt. 6.: Indkomne forslag
Kredsbestyrelsen foreslår at man i 2016 anvender minimumsdagsorden, dog beholdes punkterne der vedrører
regnskab og budget på dagsordenen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 7.: Fremtidigt arbejde
Karen Holte supplerede det skriftlige materiale med kommentarer om:
- Socialpædagogerne i Fremtiden
- Organisering

Trainee-forløb
Tillidsreformen

- Kredsens kommende arrangementer
- Ny arbejdstidsaftale
- Løntjek-kampagne



Debat om kredsens fremtidige arbejde
Ib Flemming Hansen:
Samarbejde omkring arbejdsmiljø.
Vibeke Rønsted:
Arbejdsmiljø og uddannelse af praktikvejledere.
Preben Mejlvang:
Ytringsfrihed eller manglen på samme.
Benny Nielsen:
Solidarisk samfund og nytænkning indenfor arbejdsmiljøarbejdet.
Morten Fjordbo:
Ansatte er tilbageholdende med at ytre sig på arbejdspladsen, fordi man er bange for, at det kan få uønskede
konsekvenser.
Karen Holte kommenterede på indlæg om arbejdsmiljø og 72-timers reglen.
Thomas Svendsen kommenterede på indlæg om arbejdsmiljø og uddannelse.

Det fremtidige arbejde blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 8.: Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og antallet af frikøbte
Generalforsamlingen tog stilling til om kredsbestyrelsen i alt skal bestå af 13 bestyrelsesmedlemmer.
Størrelsen af kredsbestyrelsen blev enstemmigt vedtaget.
Generalforsamlingen tog stilling til om der fortsat skal være 2 frikøbte politikere på kredskontoret (inklusiv
kredsformanden).
Antallet affrikøbte (inklusiv kredsformanden) på 2 blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 9.: Kredsens budget
Thomas Svendsen gennemgik og kommenterede på budgettet.
Kredsens budget blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 10.: Valg efter præsentation af kandidater
Kredsformand Karen Holte blev genvalgt
HB-medlemmerKaren Holte og Thomas Svendsen blev genvalgt
Faglig sekretær Thomas Svendsen blev genvalgt
Kredskasserer Thomas Svendsen blev genvalgt

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Benny Nielsen blev genvalgt med 39 stemmer
Birgit Larsen blev genvalgt med 49 stemmer
Christina Hoffstetter blev genvalgt med 39 stemmer
Kate Jensen blev genvalgt med 38 stemmer
Katrine Rygård blev genvalgt med 45 stemmer
Majken Bolesen blev genvalgt med 33 stemmer
Martin Jeppesen blev genvalgt med 45 stemmer
Pia Saltoft blev genvalgt med 42 stemmer
Lene Ek Christensen blev valgt med 44 stemmer
Ib Flemming Hansen blev valgt med 36 stemmer
Ingelil Batenburg blev valgt med 34 stemmer

Suppleanter til kredsbestyrelsen
Pernille Wilson blev 1. suppleant med 24 stemmer
Preben Mejlvang blev 2. suppleant med 21 stemmer
Ingrid Lund Sørensen blev 3. suppleant med 17 stemmer.

Kritisk revisor Morten Fjordbo blev genvalgt
Suppleant Hanne Brygger blev valgt

Kongresdelegationen er lig kredsbestyrelsen.
Kongresdelegationssuppleanter er lig suppleanter til kredsbestyrelsen.

‘refter afsluttede Karen Holte med en tak for en god faglig fest.

Dirigent
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