
Referat af generalforsamling i Socialpædagogerne Nordsjælland
tirsdag den 11. september 2018 Kl. 15.00 til 20.00

Generalforsamling med minimumsdagsorden, til 30 stemmeberettigede engagerede medlemmer, 6 gæster
fra forbundshus og Kreds Storkøbenhavn, samt de ansatte på kredskontoret.
Kreds Nordsjælland havde til generalforsamlingen entreret med en illustrator/tegner for at visualisere
generalforsamlingen.

Kredsformand Karen Holte bød velkommen til årets generalforsamling 2018 og præsenterede Fangekoret
fra Vridsløselille, som sang både egne tekster samt enkelte cover numre. Efter koncerten gik Karen på
talerstolen igen og gennemgik kort årets højdepunkter i kredsen, et år, der i høj grad stod i
overenskomstforhandlingernes tegn, flytning af kredskontor og et velkommen til ny faglig sagsbehandler i
kredsen.

Næstformand Maria Sonne, berettede om forretningsudvalgets arbejde med at skabe værdi for
medlemmerne og dem vi arbejder for og med. Forretningsudvalget tager vare på vores fag og arbejdsmiljø,
deltager i debatten om magtanvendelser, misbrug, voldsforebyggelse og taler i det hele taget den
socialpædagogiske sag overfor landets beslutningstagere. Ligeledes introducerede Marie Sonne os til det
helt nye projekt, ‘Vi er Socialpædagogerne’, som bliver en del af Socialpædagogernes kongres i midten af
november. Formålet med projektet er at prøve forskellige indsatser, der skal være med til at engagere flere
medlemmer og undersøge hvad der skaber værdi for dem.

Talere fra salen.

Peter Henning, - har været pensionist i 25 år, gav sit besyv med, om sit arbejdsliv, det at være
Socialpædagog og det som tiden har skabt af arbejdsvilkår for os og livet for borgerne.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent(er)

- Kjeld Sandahl Skov blev valgt

2) Valg af referentfer)

- Anja Jensen blev valgt
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3) Valg afstemmetællere

- Ikke aktuelt

4) Indkomne forslag

- Der er ingen forslag

5) Arbejde med kongrestema “Vi er Socialpædagoger” Ved kommunikationskonsulent Runa Riis
Larsen samt kommunikationsmedarbejder Malene Dreyer.

- Formålet med dette, er at vi skal blive klogere på, hvad de 39.000 medlemmer ønsker sig af
deres fagforening. Runa og Malene udleverede spørgsmål med 7 forskellige fokuspunkter, som
medlemmerne svarede anonymt på. Derefter blev svarene lagt i 7 forskellige kasser og man
valgte så den kasse/gruppe man helst ville arbejde med. Hver gruppe skulle så finde 3 svar som
flest havde givet udtryk for. Spørgsmål og svar er som følgende:

1. Hvad er din bedste oplevelse med Socialpædagogerne?

- Sammenholdet i OK forhandlingerne

- Kreds Nordsjælland er der når man har brug for dem
- Fællesskabet i TRIO, TR, faglige oplæg, generalforsamling

2. Socialpædagogerne ville være mere relevante i mit arbejdsliv og hverdag hvis...
- Kreds Nordsjælland kom mere på arbejdspladserne

- Socialpædagogerne skal vise sig mere i medierne

3. Hvis Socialpædagogerne lukkede, ville jeg savne..

- Kredskontorets støtte og hjælp

- Fagligt fællesskab, netværk og viden

- Den faglige identitet og politiske stemme

4. Hvis Socialpædagogerne skulle udvikle nye medlemstilbud, skulle det være..
- Tilskud til sundhedsfremmende tilbud, såsom fitness

- Gratis supervision/psykologisk rådgivning

- Understøtte uddannelse af mentorforløb, hvor en garvet medarbejder, går sammen med en
nyuddannet medarbejder

5. Hvad gør andre fagforeninger, som Socialpædagogerne kunne lære noget at?
- Synlighed, bedre til at promovere sig i medierne

- Fortælle den gode historie

- Bedre kontakt til yngre medlemmer

6. Hvis jeg kunne ændre i ting hos Socialpædagogerne, ville jeg...
- Formandsposten skulle max kunne bestrides i 2-3 perioder
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Have flere aktive medlemmer som ville give større politisk magt
Hurtigere kommandoveje fra arbejdspladserne til TR, over kredskontoret og til forbundet.

7. Hvilke aktiviteter skal man arbejde med?
- Flere aktiviteter, teambuilding, sociale aktiviteter
- Yngre profil ved foredrag og aktiviteter
- Kommunale, lokale, nærværende og tværfaglige aktiviteter

Runa og Malene vil nu tage disse svar med tilbage til forbundssekretariatet der vil behandle det på
kongressen til november.

Herefter afsluttede Thomas Svendsen med en tak for en god generalforsamling.
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