
 

Socialpædagogernes 40.000 medlemmer arbejder dagligt for og med børn, unge og voksne med soci-
ale problemer eller funktionsnedsættelser. 

 

 NOTAT 

Kontakt: 
bornholm@sl.dk 

01-12-2022 

Forretningsorden for kredsbestyrelsen 

1. Kontoransatte og kredsformanden er sammen ansvarlige for indkaldelse og for udarbej-
delse af dagsorden til bestyrelsens møder. 
2. Ordinære møder fastlægges for et år ad gangen, på et bestyrelsesmøde inden udgangen 
af november. 
3. Sager som ønskes behandlet, sendes til postlisten (bornholm@sl.dk) senest 7 dage før or-
dinært møde. 
4. Dagsorden med bilag udsendes senest 7 dage før ordinært møde via First Agenda. Undta-
gelsesvis kan der afviges fra de 7 dage. 
5. Hovedbestyrelses-bilag til behandling fremgår af dagsorden, bilag findes i Hovedbestyrel-
sens dagsorden. Begge dele i First Agenda. 
6. Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes med 5 dages varsel med angivelse af 
hvilke punkter, der ønskes behandlet. 
7. Kredsformanden eller 2 af bestyrelsens øvrige medlemmer kan indkalde til ekstraordi-
nært møde. 
8. I bestyrelsesmøderne deltager de på generalforsamlingen valgte medlemmer. Endvidere 
kan en repræsentant fra Pædagogstuderendes Lands Sammenslutning (PLS) eller suppleant 
deltage med taleret, men ikke stemmeret. 
9. Suppleanter deltager først i bestyrelsesmøderne ved et ordinært medlems udtræden. 
Ved kendt længde af langtidssygemelding eller orlov kan suppleant indkaldes. 
10. Suppleanter modtager dagsorden og godkendte referat på samme måde som bestyrel-
sesmedlemmer via First Agenda. 
11. Udkast til referat af bestyrelsesmøder udsendes snarest efter afholdt bestyrelsesmøde. 
Referatet betragtes som godkendt, hvis der ikke er modtaget indsigelser 8 dage efter 
Udsendelsen i First Agenda. 
12. Ordinære- og ekstraordinære bestyrelsesmøder er beslutningsdygtige, når mindst halv-
delen af den aktuelle bestyrelses medlemmer er til stede. 
14. Afbud meddeles kontoret tidligst muligt på telefon eller mail. 
15. Dagsorden til ordinære bestyrelsesmøder opdeles under følgende hovedpunkter: 

1 Godkendelse af endelig dagsorden 
2 Godkendelse og opfølgning på foregående mødes referat 
3 Sager til behandling/beslutning 
4 Sager til orientering 
5 Evt. 

16. Formanden eller næstformanden leder mødet. 
17. Der tages beslutningsreferat med bemærkninger. 
18. Der kan stemmes for, imod eller undlades at stemme ved afstemning om beslutnings-
forslag. Hvis der stemmes, skal afstemningsresultatet føres til referat. 
19. Ændringer eller tilføjelser til denne forretningsorden kan vedtages af bestyrelsen med 
almindeligt flertal. 
 

Forretningsordenen er godkendt af kredsbestyrelsen i Bornholm d. 24.10. 2022 


