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Generalforsamling Ledersektionen Lillebælt
2017
Dagsorden:
1. Velkomst ved Kredsformand Hanne Ellegaard
2. Formalia
2a. Valg af dirigent
2b. Godkendelse af indkaldelse
2c. Valg af referent
2d. Valg af stemmetællere
3.
4.
5.
6.
7.

Beretning fra Ledersektionen ved formand Holger Torp
Øvrige indkomne forslag
Ledersektionens fremtidige arbejde ved formand Holger Torp
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Eventuelt

Ad1.
Hanne Ellegaard bød velkommen og præsenterede de gæster der var til stede: Carl Ancher,
journalist; fra kredskontoret deltog Gitte Primdal, kontorleder; Poul Erik Pedersen, Faglig
sekretær; Karsten Esbjerg, faglig konsulent og Lis Svanberg, Faglig konsulent.
Ad. 2
Holger Torp bød også velkommen og præsenterede ledersektionsbestyrelsen.
Ad. 2a
Gitte Primdal blev valgt.
Ad. 2b
Indkaldelsen blev godkendt. Der var 26 stemmeberettigede til stede.
Ad. 2c
Lis Svanberg blev valgt

Socialpædagogernes 39.000 medlemmer arbejder dagligt for og med børn, unge og voksne med
sociale problemer eller funktionsnedsættelser.
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Ad. 2d
Torben Konradsen, Anette Nielsen og Lars Surrow blev valgt
Ad. 3
Holger Torp indledte med et tilbageblik på de sidste 10 år som kredsen har bestået.
Han var godt tilfreds med at ledergruppen bliver betragtet som en særlig gruppe.
Der har været ændringer i vedtægterne for ledersektionen som gør, at de valg der vil blive
foretaget senere på dagen vil være 2-årige og ikke som tidligere 1-årige.
Der blev lavet en status over antallet af ledere og hvilke titler de forskellige har – hvilket
varierede betragteligt fra kommune til kommune og til regionen.
Lønniveauerne er forskellige, men der har været gang i lønforhandlingerne de fleste steder
for 2016/2017.
Landsudvalget har haft fokus på arbejdsmiljø. Her henvises også til SL´s undersøgelse af
ledernes arbejdsmiljø.
Holger takker for godt samarbejde.
Kommentarer:
Ulla Leth fik uddybet hvordan ledersektionen har/får indflydelse.
Britt Kristensen fortalte, at hun blev meget glad for den modtagelse hun fik som ny leder.
Kim Søby ønskede, at lederne bliver kaldt for ledere af socialpædagogiske tilbud.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Ad.4
Der var ingen indkomne forslag
Ad.5
Det fremtidige arbejde blev skitseret ud fra følgende punkter:
a.
b.
c.
d.

Bruge ledersektionens indflydelse (løn, arbejdsmiljø, vilkår m.m.)
Ideer og indputs fra dagen
Arrangementer – evt. sammen med kreds Sydjylland
Fyraftensmøder med aktuelle emner – holdes enten centralt eller for Fyn og for
Jylland
e. OK18 – gerne et møde hvor Forbundsformand Benny Andersen deltager igen
f. Lederkommissionen
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Ad. 6
Følgende personer stillede op og blev valgte:
Holger Torp:
Hanne Akstrup:
Jacob Mørch:
Trine Jørgensen:
Ulla Leth:
Elsa Lind:
Birgit Søgren:
Susan Linnet:
Inge Vester:

24 stemmer
24 stemmer
22 stemmer
19 stemmer
18 stemmer
17 stemmer
13 stemmer
12 stemmer (1. suppleant)
9 stemmer (2. suppleant)

Ad.7
Jacob Mørch takkede for valget.
Holger Torp takkede for samarbejdet og opfordrede lederne til, at sende ideer til emner til
bestyrelsen for ting man ønsker der bliver arbejdet med.

