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vedtægter for ds’ senIorsektIon

§ 1 Formål

Stk. 1. Seniorsektionen har til formål at udgøre et aktivt socialt fællesskab, hvor
Seniormedlemmer kan deltage i og medvirke til at arrangere aktiviteter inden for socialfaglige, politiske og kul-
turelle områder.
Stk. 2. Seniorsektionen kan påtage sig opgaver for hovedbestyrelsen.

§ 2 Medlemmer

Stk. 1. Seniorsektionen udgøres af medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening, som betaler seniorkontingent, dvs. 
medlemmer på efterløn, førtids og alderspension (jf. DS’ love §3, stk. 5).

§ 3 Generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Indkaldelse foretages af besty-
relsen, der med mindst 5 ugers varsel angiver tid og sted. Forslag til dagsorden følger samtidig. Kun seniormed-
lemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Indbudte gæster har taleret efter generalforsamlingens beslut-
ning. Handikaphjælpere har adgang uden tale- og stemmeret.
Stk. 2. Ønskes forslag eller emner optaget på dagsordenen, må skriftlig og motiveret
anmodning sendes til formanden pr. post eller e-mail senest 3 uger før generalforsamlingen.
Stk. 3. Endeligt materiale med specificeret dagsorden udsendes senest 2 uger før
generalforsamlingens afholdelse til de medlemmer, som har tilmeldt sig generalforsamlingen. Samtidig bringes 
materialet på DS’ hjemmeside.
Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
5. Regnskab fremlægges til efterretning
6. Behandling af forslag
7. Budget fremlægges til godkendelse
8. Valg af formand, hvis denne er på valg, jf. stk 5
9. Valg af kasserer, hvis denne er på valg, jv. stk 5
10. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer (se §6, stk. 1)
11. Valg af 2 suppleanter
12. Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til DS’ repræsentantskabsmøde (valg foretages kun i lige år). For-
manden er født medlem. Bestyrelsen bemyndiges til at udpege 1 suppleant fra bestyrelsen i tilfælde af for-
mandens forfald.
13. Valg til eventuelle udvalg
14. Eventuelt.

Stk. 5. Valgene gælder for 2 år. bortset fra de 2 bestyrelsessuppleanter, som vælges for 1 år. Ved nyvalg skal de kan-
didater, som stiller op som bestyrelsesmedlemmer og til repræsentantskabet, være til stede under hele general-
forsamlingen. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem i ulige 
år.

§ 4 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning på den ordinære
generalforsamling, efter beslutning af seniorsektionens bestyrelse eller efter skriftlig og begrundet begæring af 
mindst 1/5 af sektionens medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen skal senest 2 uger efter modtagelsen af forlangende foretage indkaldelse til ekstraordinær ge-
neralforsamling. Varsling af ekstraordinær generalforsamling sker i førstkommende nummer af Socialrådgiveren. 
Generalforsamlingen skal derefter finde sted inden for 4 uger.
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§ 5 Generalforsamlingens kompetence

Stk. 1. Generalforsamlingen er seniorsektionens øverste myndighed.
Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.
Stk. 3. Såfremt ét medlem begærer det, sker afstemning skriftligt.
Stk. 4. Ved stemmeopgørelsen er det forslag vedtaget eller den kandidat valgt, som har opnået det højeste stem-
metal.
Stk. 5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 6. Referat af generalforsamling fremsendes inden en måned til DS’ hovedbestyrelse og offentliggøres på DS’ 
hjemmeside.

§ 6 Årsmødets øvrige indhold

Stk. 1. I forbindelse med generalforsamlingen afholdes årsmøde med oplæg om relevant emne, socialt samvær og 
evt. besøg i lokalområdet.
Stk. 2. Bestyrelsen kan under hensyn til sektionens økonomiske ressourcer på forhånd begrænse antallet af delta-
gere i årsmødet. Dog har alle seniormedlemmer adgang til generalforsamlingen.

§ 7 Ledelse

Stk. 1. Seniorsektionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer bestående af formand, kasserer og 3 bestyrelses-
medlemmer, der alle vælges på generalforsamlingen. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne.
Stk. 2. Ved valg af 3 menige bestyrelsesmedlemmer vælges en repræsentant for hver region. Såfremt en region ikke 
kan stille en kandidat, vælger generalforsamlingen et medlem fra en anden region.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver.
Stk. 4. Seniorsektionens årlige bevilling fastsættes og bevilges af det ordinære
repræsentantskabsmøde i forbindelse med vedtagelse af foreningens budget for de kommende regnskabsår.
Stk. 5. Seniorsektionens bestyrelse holder løbende hovedbestyrelsen orienteret om sin virksomhed og økonomi. 
Dette sker ved fremsendelse af referater fra bestyrelsesmøder til kontaktpersonen i DS og ved kassererens indbe-
retninger til DS’ økonomiafdeling. Referater fra bestyrelsens mødes offentliggøres på sektionens hjemmeside un-
der www.socialrdg.dk.

§ 8 Regionale aktiviteter

Stk. 1. I hver region arrangerer en initiativgruppe sammen med regionens bestyrelsesmedlem et antal aktiviteter, 
som udbydes til regionens seniormedlemmer og offentliggøres på DS’ hjemmeside.
Stk. 2. Seniormedlemmer kan deltage i alle regioners arrangementer. Bestyrelsen kan beslutte, at der gives trans-
portgodtgørelse efter særlige regler til deltagelse i egen eller andre regioners arrangementer.

§ 9 Opløsning

Stk. 1. Opløsning af seniorsektionen sker ved beslutning på generalforsamlingen under iagttagelse af §§ 3 og 4.

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer indstilles af generalforsamlingen til godkendelse i DS’
Hovedbestyrelse, ligesom fortolkningsspørgsmål vedr. sektionens virksomhed afgøres af Hovedbestyrelsen.
Stk. 2. Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 13. maj 2009, godkendt på hovedbestyrelses-
møde 15. september 2009. Vedtægterne erstatter de tidligere vedtægter fra den stiftende generalforsamling i 1990 
med senere ændringer.
 




