Vedtægter for faggruppen:

Fagbevægelsens Socialrådgivere
§ 1 Formål
Faggruppens formål er under Dansk Socialrådgiverforening at varetage faggruppens faglige
interesser i henhold til DS’s love og vedtagelser.
§ 2 Medlemmer
Faggruppen består af aktive og passive medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening, der
arbejder i fagbevægelsen.
§ 3 Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert 2. år i lige år. Generalforsamlingen afholdes i
forbindelse med faggruppens forårsseminar. Indkaldelse foretages af bestyrelsen, der med
mindst 6 ugers varsel med angivelse af tid og sted samt forslag til dagsorden.
Dagsorden skal mindst indeholde: valg af dirigent, bestyrelsens beretning, regnskab og
budget, indkomne forslag, bestyrelsens størrelse og sammensætning, valg.
Emner, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde 4 uger før
generalforsamlingen.
Specificeret dagsorden udsendes 2 uger før
fremsendes samtidigt til DS’s hovedbestyrelse.
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§ 4 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af den ordinære
generalforsamling, faggruppebestyrelsen eller efter begæring af mindst 1/5 af faggruppens
medlemmer.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 1 uges varsel og
foretages af bestyrelsen senest 2 uger efter modtagelsen af det skriftlige forlangende
desangående og med specificeret dagsorden.
§ 5 Generalforsamlingens kompetence
Generalforsamlingen er faggruppens øverste myndighed. Generalforsamlingen kan
beslutte at faggruppen opdeles i regioner, grupper eller lignende.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Såfremt et
medlem begærer det, skal afstemning ske skriftligt. Alle valg og afgørelser træffes ved
almindeligt flertal.
Referat af generalforsamlingen fremsendes
rådgiverforenings hovedbestyrelse.
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§ 6 Bestyrelsen
Faggruppen ledes af en bestyrelse bestående af mindst formand, kasserer og et
bestyrelsesmedlem, der alle vælges for 2 år ad gangen. Der vælges et antal suppleanter,
der afgår ved hver generalforsamling.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg.
Såfremt formand eller kasserer forlader bestyrelsen inden valgperiodens udløb,
konstituerer bestyrelsen en ny formand eller kasserer ud fra sin midte. Konstitutionen er
gældende indtil næste ordinære generalforsamling.
§ 7 Bestyrelsens kompetence
Faggruppen tegnes af formand og kasserer.
§ 8 Faggruppens opløsning
Opløsning af faggruppen sker ved beslutning på generalforsamling under iagttagelse af §§
3-5.
§ 9 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer, faggruppens virksomhed og fortolkningsspørgsmål afgøres endeligt
af Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse.
Vedtages af generalforsamlingen
d. 23.9.98
Ændret 17.Sept 2008
Redaktionel rettelse april 2011
Ændret 14.Sept 2020

Dansk Socialrådgiverforening - Toldbodgade 19 B - 1003 København K – T 70101099

