Vedtægter for ledersektionen i Kreds Nordsjælland

Navn og formål:
§ 1 stk. 1
Navn: Socialpædagogerne Nordsjællands ledersektion.
§ 1 stk. 2
Sektionens hjemsted er Hillerød.
§ 1 stk. 3
Sektionens primære formål er at samle ledergruppen i Socialpædagogerne
Nordsjælland, og varetage disse medlemmers interesser indenfor såvel faglige som
ansættelses- og uddannelsesmæssige områder.
§ 1 stk. 4
Ledersektionens arbejde må ikke være i strid med SL’s vedtægter.
§ 1 stk. 5
Ledersektionen oprettes under kredsbestyrelsen og referer til denne.
§ 1 stk. 6
Kredsen træffer i samarbejde med ledersektionen beslutning om vedtægter.
Medlemmer:
§ 2 stk. 1
Medlemmer af ledersektionen er alle ledere, der er medlemmer af Socialpædagogerne
Nordsjælland, og som har det direkte ledelsesansvar overfor medarbejdere.
Dvs. forstandere, institutionsledere, centerledere, ledende hjemmevejledere,
stedfortrædere og afdelingsledere og lignende betegnelser.
§ 2 stk. 2
Personer, der i en periode er konstitueret i en sådan stilling, er medlem i
konstitutionsperioden.
Ledersektionens årsmøde:
§ 3 stk. 1
Sektionens øverste myndighed er ledersektionens årsmøde. Der afholdes ordinært
årsmøde hvert år inden udgangen af marts måned, og årsmødet er beslutningsdygtig
med de fremmødte.
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§ 3 stk. 2
Årsmødet indkaldes overfor alle sektionens medlemmer, skriftligt, med angivelse af
tidspunkt og dagsorden, mindst 3 uger før afholdelsen.
§ 3 stk. 3
Ethvert medlem er adgangs- og stemmeberettiget.
§ 3 stk. 4
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, fremsendes til formanden senest 10 dage
før årsmødets afholdelse.
§ 3 stk. 5
Dagsordenen skal som minimum indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Indkomne forslag
4. Fremtidige arbejde
5. Valg af bestyrelse for en to-årig periode (i ulige år)
6. Eventuelt
§ 3 stk. 6
Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal. Hvis flere end 10 medlemmer ønsker
det, kan en afstemning foregå skriftligt. Valg til bestyrelsen kan foregår skriftligt.
Ekstraordinært årsmøde:
§ 4 stk. 1
Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen, og skal indkaldes
hvis 10 medlemmer skriftligt overfor sektionsbestyrelsen fremsætter ønske derom.
Motiveret dagsorden skal fremsendes til bestyrelsen, som indkalder medlemmerne så
hurtigt som muligt, dog ikke med under en uges varsel.
Ledersektionsbestyrelsen:
§ 5 stk. 1
Ledersektionsbestyrelsen består af optil 6 medlemmer, hvoraf en er repræsentant i
landsudvalget, samt kredsformanden. Kredsens formand er født medlem. De øvrige
vælges på ledersektionens årsmøde, idet der tilstræbes en sammensætning, der
afspejler ledergruppen.
§ 5 stk. 2
Der kan højst afgives et antal stemmer svarende til antallet af personer, der skal
vælges, og der kan kun afgives 1 stemme på hver kandidat.
§ 5 stk. 3
De kandidater, som opnår flest stemmer, er valgt. Kandidater, der ikke opnår valg, er
suppleanter i rækkefølge efter stemmetal.
§ 5 stk. 4
Bestyrelsen konstituerer sig selv på det førstkommende møde.
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I ulige år udpeger bestyrelsen endvidere af sin midte en repræsentant til
Landsudvalget. Udpegningen sker for 2 år.
§ 5 stk. 5
Kredsen udarbejder, i samarbejde med den lokaleledersektion, en servicedeklaration
for kredsens politiske lederarbejde. I den forbindelse aftales form og omfang af
kredsens sekretariatsbetjening af ledere og mellemledere.
Økonomi:
§ 6 stk. 1
Der opkræves ikke kontingent til ledersektionen.
§ 6 stk. 2
Sektionens aktiviteter finansieres af midler afsat af Socialpædagogerne Kreds
Nordsjællands budget, og er underlagt dennes revision.
§ 6.3
Kredsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for ledersektionens arbejde.

Ikrafttrædelsesbestemmelser:
Godkendt på Kredsbestyrelsesmøde den 27. november 2017
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