Vedtægter i DSK
Klubvedtægter for
Dansk Socialrådgiverforening Københavns Kommune
§ 1. Klubbens navn
Stk. 1. Klubbens navn er Dansk Socialrådgiverforening Københavns Kommune
(DSK).
Stk. 2. Klubben er oprettet i henhold til Dansk Socialrådgiverforenings (DS) love.
§ 2. Formål
Stk. 1. Klubbens formål er at virke for og varetage medlemmernes interesser i løn og
ansættelsesforhold samt faglige spørgsmål. Dette skal ske i overensstemmelse
med DS’ vedtagelser.
Stk. 2. Det er endvidere klubbens formål at styrke DS' organisatoriske
decentralisering ved blandt andet at sikre valg af tillidsrepræsentanter (TR) på
arbejdspladser med 5 eller flere socialrådgivere samt udøve andre aktiviteter.
Stk. 3. Klubben har endvidere til formål at søge at påvirke den førte social- og
beskæftigelsespolitik til gavn for socialt udsatte i Københavns Kommune.
§ 3. Medlemmer og afgrænsning
Stk. 1. Alle medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening, der er beskæftiget inden
for klubbens område og som ikke har personaleansvar, er medlemmer af klubben.
Ledere med personaleansvar kan optages i klubben, hvis der er enighed i klubbens
bestyrelse herom. DS Region Øst varetager dog forhandlinger om løn- og
ansættelsesforhold for ledere med personaleansvar.
Stk. 2. Klubben omfatter alle socialrådgivernes TR-områder i Københavns
Kommune.
Stk. 3. Et TR-område kan dække flere administrativt adskilte arbejdspladser,
såfremt dette er aftalt med arbejdspladsernes ledelse.
§ 4. Kompetence
Stk. 1. TR er DS’ repræsentant inden for sit respektive TR-område (én eller flere
arbejdspladser).
Stk. 2. Resultatet af en forhandling skal fremsendes til DS Region Øst inden 14
dage.
Stk. 3. Når en sag er overgået til forhandling mellem DS og arbejdsgiver, må
klubben eller enkeltmedlemmer ikke godtage noget tilbud fra arbejdsgiverside

uden først at have indhentet accept fra DS.
Stk. 4. Klubben må ikke behandle/forhandle et TR-områdes anliggender, uden at
vedkommende TR deltager i mødet eller har afgivet mandat hertil.
§ 5. Valg af tillidsrepræsentanter
Stk. 1. TR og TR-suppleanter vælges for en 2-årig periode og i overensstemmelse
med MED-aftalens gældende regler.
Stk. 2. TR og TR-suppleanter vælges af og blandt medlemmerne inden for det
givne TR-område.
Stk. 3. Indkaldelse til møde med valg af TR og suppleant for denne skal udsendes
skriftligt senest 2 uger før mødets afholdelse. Den siddende TR er ansvarlig for, at
indkaldelse sker rettidigt. Et lovligt indkaldt møde er beslutningsdygtigt, når der er
mindst 3 fremmødte medlemmer.
Stk. 4. Inden for den ordinære valgperiode kan et flertal af klubbens medlemmer
inden for et TR-område beslutte, at der skal afholdes et ekstraordinært møde med
nyvalg til TR-posten og/eller TR-suppleantposten. Den siddende TR skal sikre, at der snarest
muligt indkaldes til et ekstraordinært møde med henblik på
afholdelse af valg. En TR eller TR-suppleant, som vælges på et ekstraordinært
møde, er valgt til udløbet af den igangværende ordinære valgperiode, hvorefter
nyvalg skal finde sted.
Stk. 5. Er der inden for et TR-område ikke valgt en TR eller TR-suppleant,
varetages områdets interesser af klubbens bestyrelse i samarbejde med
vedkommende fællestillidsrepræsentant (FTR) eller klubformandskabet.
Stk.6. Umiddelbart efter at en TR er blevet valgt eller er ophørt i sit TR-hverv giver
pågældende oplysninger til DS Region Øst herom, med henblik på anmeldelse
overfor arbejdsgiver og registrering i DS.
§ 6. Valg af fællestillidsrepræsentanter
Stk. 1. FTRer og FTR-suppleanter vælges for en 2-årig periode og i
overensstemmelse med MED-aftalens gældende regler for valg af TR.
Stk. 2. FTRer og FTR-suppleanter vælges af og blandt TRerne fra hver forvaltning i
kommunen, hvor det er muligt. Valgene finder sted hvert andet år på første
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Stk. 3. Det bør sikres, at alle FTRer ikke er på valg samtidig. Det bør ligeledes
tilstræbes, at FTR og FTR-suppleant inden for samme forvaltning ikke er på valg
samtidig.
Stk. 4. En FTR kan forblive på denne post og genvælges, selv om den pågældende
efter sit første valg til FTR-posten er fratrådt hvervet som TR.
Stk. 5. Inden for den ordinære valgperiode kan 2/3 af TRerne i den respektive
forvaltning beslutte, at der skal afholdes et ekstraordinært møde med nyvalg til
FTR-posten og/eller FTR-suppleantposten. Den siddende FTR skal sikre,
at TRerne i den respektive forvaltning snarest muligt og med mindst 2 ugers varsel
indkaldes til et ekstraordinært møde med henblik på afholdelse af valg. En FTR
eller FTR-suppleant, som vælges på et ekstraordinært møde, er valgt til udløbet af
den igangværende ordinære valgperiode, hvorefter nyvalg skal finde sted.

Stk. 6. Såfremt en FTR fratræder sin post undervejs i valgperioden, indtræder
FTRsuppleanten
som FTR for resten af valgperioden. Såfremt en FTR-suppleant
fratræder sin post undervejs i valgperioden, konstituerer TRerne fra den
pågældende forvaltning en ny, der sidder til udløbet af den igangværende
valgperiode.
§ 7. Formandskab, bestyrelse og forretningsudvalg
Stk. 1. FTRerne udgør klubbens formandskab.
Stk. 2. Klubbens bestyrelse udgøres af de til enhver tid valgte TRer og FTRer.
Stk. 3. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt.
Stk. 4. Blandt sine medlemmer vælger bestyrelsen en kasserer for en periode på 2
år.
Stk. 5. Blandt sine medlemmer vælger bestyrelsen for en periode på 2 år
yderligere op til 5 personer, som sammen med formandskabet og kassereren
udgør klubbens forretningsudvalg, benævnt Daglig Ledelse. Dog bør det sikres, at
ikke alle af disse øvrige medlemmer af Daglig Ledelse er på valg samtidig.
Stk. 6. Der føres protokol over bestyrelsens og Daglig Ledelses beslutninger.
Stk. 7. Bestyrelsen og Daglig Ledelse fastsætter selv sine forretningsordener.
§ 8. Generalforsamling
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts. Indkaldelse hertil
udsendes af bestyrelsen til alle klubbens medlemmer med mindst 4 ugers varsel.
Indkaldelsen annonceres også i fagbladet Socialrådgiveren. Indkaldelsen skal
angive tid og sted for generalforsamlingen samt forslag til foreløbig dagsorden.
Stk. 2. Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virke
3. Regnskab og budget
4. Indkomne forslag
5. Drøftelse af klubbens mål og virke
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt
Stk. 3. Forslag og emner, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være
formandskabet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4. På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, som ikke
samtidig må være medlemmer af klubbens bestyrelse.
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Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter den ordinære
generalforsamlings eller bestyrelsens beslutning eller på begæring af mindst 2/5 af
klubbens medlemmer.
Stk. 6. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes af
bestyrelsen til alle klubbens medlemmer med mindst 1 uges varsel senest 2 uger
efter modtagelsen af en skriftlig begæring herom med angivelse af tid, sted og dagsorden.

§ 9. Generalforsamlingens kompetence
Stk. 1. Generalforsamlingen er, inden for denne vedtægts rammer, klubbens
højeste myndighed.
Stk.2. Stemmeafgivning ved generalforsamlinger kan kun finde sted ved personligt
fremmøde.
Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes
antal.
Stk. 4. Såfremt et medlem forlanger det, skal afstemning ske skriftligt.
Stk. 5. Alle afgørelser træffes ved almindeligt flertal.
Stk. 6. Referat af generalforsamlingen fremsendes inden 1 måned til
regionsbestyrelsen.
§ 10. Økonomi
Stk. 1. Generalforsamlingen beslutter klubkontingentet.
Stk. 2. Klubbens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Stk. 3. Klubbens midler indsættes på en konto i et anerkendt pengeinstitut, hvor
der kan disponeres af klubbens kasserer og FTRer. Oprettelse, nedlæggelse
eller ændringer af klubbens konto kan dog kun foretages af FTRer og klubbens
kasserer i forening.
Stk. 4. Klubbens medlemmer hæfter ikke for klubbens gældsforpligtelser.
§ 11. Møder i tillidsrepræsentantområder
Stk. 1 Inden for hvert TR-område skal der afholdes møde, når TR eller 2/5 af
medlemmerne ønsker det.
Stk. 2. TR er ansvarlig for at sende skriftlige mødeindkaldelser til alle
medlemmerne inden for TR-området med mindst 1 uges varsel med angivelse af
tid, sted og forslag til dagsorden.
Stk. 3. Der skal afholdes minimum 2 ordinære møder inden for hvert TR-område.
§ 12. Opløsning af klubben
Stk. 1. Opløsning af klubben sker ved beslutning på en ekstraordinær
generalforsamling, hvorunder der ikke kan behandles andre forslag eller emner.
Stk. 2. Klubben kan kun opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer ønsker
det.
Stk. 3. Ved opløsning af klubben tilfalder klubbens midler DS Region Øst.
§ 13. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer vedtages ved almindeligt flertal på klubbens
generalforsamling. Ændringerne træder dog først i kraft efter godkendelse hos
regionsbestyrelsen.
Stk. 2. Evt. fortolkningsspørgsmål behandles af regionsbestyrelsen.
Nærværende vedtægter er senest revideret af DSKs generalforsamling den 23.
september 2020

