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EMNE  

Ikke-frikøbte HB-medlemmer vælges af 

Repræsentantskabet 

 

FORSLAGSSTILLER  

Region Øst 

 

NY TEKST 

§ 9 Særlig deltagelse i repræsentantskabsmødet 

Stk. 1. Følgende medlemmer, der ikke tillige er medlemmer af Repræsentantskabet, 

kan deltage i repræsentantskabsmøder med taleret, men uden stemmeret: 

- nyvalgte forretningsudvalgsmedlemmer 

- Kandidater til hovedbestyrelsesvalget 

§ 16 Konstituering og valg, stk. 4: 

Formand, næstformand og 3 regionsformænd vælges ved urafstemning. Valgene 

foregår særskilt og finder sted samtidig jf. § 15. 10 ikke-frikøbte 

hovedbestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet på 

repræsentantskabsmødet. Det er muligt at opstille til hovedbestyrelsen uden at være 

en del af repræsentantskabet. Opstilling til posterne som ikke-frikøbt 

hovedbestyrelsesmedlem skal dog senest ske 12 timer inden afstemning er skemalagt 

på repræsentantskabsmødet ved meddelelse til dirigenten 

 

§ 16 Konstituering og valg, stk. 7, 8 og 9: 

Stk. 7. De 10 ikke-frikøbte hovedbestyrelsesmedlemmer vælges på 

Repræsentantskabsmødet ved afstemning, hvor hvert stemmeberettiget medlem af 

repræsentantskabet kan afgive et antal stemmer på en eller flere af de opstillede 

kandidater svarende til antallet af opstillede kandidater. De 10 kandidater, der opnår 

højest stemmetal er valgt.  

 

BILAG NR.  07.09 

INDSTILLING SÆT X 
  

REGNSKAB  
  

BUDGET   
  

RESOLUTION   
  

LOVÆNDRING x 
  

ÆNDRINGSFORSLAG   
  

VEDTÆGTSÆNDRING   
  

UDTALELSE   
  

ØVRIGE FORSLAG   
  

ANDET   
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Stk. 8. Suppleanter for de 10 ikke-frikøbte hovedbestyrelsesmedlemmer er de 6 

kandidater, der har opnået højest antal stemmer uden at opnå valg.” 

  

Stk. 9. SDS’ formand og næstformand er medlemmer af hovedbestyrelsen. 

 

NUVÆRENDE TEKST 

§ 9 Særlig deltagelse i repræsentantskabsmødet 

Stk. 1. Følgende medlemmer, der ikke tillige er medlemmer af Repræsentantskabet, 

kan deltage i repræsentantskabsmøder med taleret, men uden stemmeret: 

• nyvalgte forretningsudvalgsmedlemmer 

• øvrige nyvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer 

§ 16 Konstituering og valg, stk. 4: 

Stk. 4. Formand, næstformand, 3 regionsformænd samt 10 ikke-frikøbte 

hovedbestyrelsesmedlemmer vælges ved urafstemning. Valgene foregår særskilt og 

finder sted samtidig, jf. § 15 

 

§ 16 Konstituering og valg, stk. 7 og 8: 

Stk. 7. Suppleanter for de 10 ikke-frikøbte hovedbestyrelsesmedlemmer er de 6 

hovedbestyrelseskandidater, der har opnået højest antal stemmer uden at opnå valg.  

Stk. 8. SDS’ formand og næstformand er medlemmer af hovedbestyrelsen. 

 

BAGGRUND 

Forslaget vil betyde, at de medlemmer af Hovedbestyrelsen, der ikke er frikøbte, 

fremover bliver valgt af Repræsentantskabet og ikke som nuværende ved 

urafstemning.  

For at sikre at hovedbestyrelsesmedlemmer er så forankret som muligt i DS, mener vi 

at valget af HB-medlemmer skal foregå på repræsentantskabsmødet.  

De delegerede vil få mulighed for at møde kandidaterne før afstemning, samt give alle 

mulighed for at møde kandidaterne, før der stemmes. Denne praksis er meget 

almindelig i andre fagforeninger.  

Repræsentantskabet er den højeste myndighed i Dansk Socialrådgiverforening, derfor 

bør valg af politikere også foregå der.  


