
FORRETNINGSORDEN FOR KREDSBESTYRELSEN I SOCIALPÆDAGOGERNE NORDSJÆLLAND

1 Daglig Ledelse (DL), er ansvarlig for indkaldelse og for udarbejdelse af dagsorden til bestyrelsens møder.

2 Ordinære møder fastlægges for et år ad gangen, på et bestyrelsesmøde inden udgangen af november.

3 Sager som ønskes behandlet, sendes til postlisten (nordsjaelland@sl.dk) senest 10 dage før ordinært møde.

4 Dagsorden med bilag udsendes senest 7 dage før ordinært møde via First Agenda.
HB-bilag til behandling fremgår af dagsorden, bilag findes i HB’s dagsorden. Begge dele i First Agenda.

5 Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes med 5 dages varsel med angivelse af hvilke punkter der ønskes behandlet.
Formanden eller 2 af bestyrelsens øvrige medlemmer kan indkalde til ekstraordinært møde.

6 I bestyrelsesmøderne deltager de på generalforsamlingen valgte medlemmer. Endvidere kan en repræsentant fra Pæda- 
gogstuderendes Lands Sammenslutning (PLS) fra UCC Nordsjælland eller suppleant deltage med taleret, men ikke stem- 
meret.

7 Suppleanter deltager først i bestyrelsesmøderne ved et ordinært medlems udtræden.
Suppleanterne modtager indkaldelse på samme måde som bestyrelsesmedlemmer. 

8 Udkast til referat af bestyrelsesmøder udsendes i First Agenda senest 7 dage efter afholdt bestyrelsesmøde. Godkendt 
referat fra forrige bestyrelsesmøde udsendes sammen med udkast til referat.

9 Bestyrelsen kan ved ordinære møders start godkende, at sager optages på en tillægsdagsorden og behandles på det 
pågældende møde.

10 Ordinære- og ekstraordinære bestyrelsesmøder er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af den aktuelle bestyrelses 
medlemmer er til stede.

11 Forfald skal meddeles DL eller kontoret tidligst muligt.

12 Dagsorden til ordinære bestyrelsesmøder, opdeles under følgende hovedpunkter:

1 Godkendelse af endelig dagsorden
2 Godkendelse og opfølgning på foregående mødes referat
3 Sager til behandling/beslutning
4 Sager til orientering
5 Evt.

13 Formanden eller næstformanden leder mødet. Der tages beslutningsreferat. 

14 Der kan kun stemmes for eller imod ved afstemning om beslutningsforslag.

15 Ændringer eller tilføjelser til denne forretningsorden kan vedtages af bestyrelsen med almindeligt flertal.

Vedtaget af kredsbestyrelsen den 27. november 2017.
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