Vedtægter for Faggruppen Beboerrådgivere
§ 1 Formål
Stk. 1. Faggruppens formål er under Dansk Socialrådgiverforening at varetage faggruppens interesser af
faglig karakter og vedrørende løn- og arbejdsforhold at bibringe Hovedbestyrelsen fornødne oplysninger.
§ 2 Medlemmer
Stk. 1. Faggruppen består af aktive og passive medlemmer samt studentermedlemmer af Dansk
Socialrådgiverforening, der har tilknytning til/interesse for beboerrådgivning i boligforeninger ......., jf. i
øvrigt § 39 i Love for Dansk Socialrådgiverforening.
§ 3 Ordinær generalforsamling
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i ...... måned. Indkaldelse hertil foretages af bestyrelsen,
der med mindst .... ugers varsel angiver tid og sted. Forslag til dagsordenen udsendes samtidig.
Stk. 2. Emner, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før
generalforsamlingen.
Stk. 3. Specificeret dagsorden udsendes senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse og fremsendes
samtidigt til hovedbestyrelsen.
§ 4 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af den ordinære generalforsamling,
faggruppebestyrelsen eller efter begæring af mindst 1/5 af faggruppens medlemmer.
Stk. 2. 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
Stk. 1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.
Stk. 2. Såfremt et medlem begærer det, sker afstemning skriftligt.
Stk. 3. Ved stemmeopgørelsen er det forslag vedtaget, eller den kandidat valgt, som har opnået højst
stemmetal.
Stk. 4. Referat af generalforsamlingen fremsendes inden 1 måned til Dansk Socialrådgiverforenings
hovedbestyrelse.
§ 6 Ledelse
Stk. 1. Faggruppen ledes af en bestyrelse bestående af formand og bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for 2
år ad gangen på faggruppens generalforsamling. Bestyrelsens antal kan højest være 6. Endvidere vælges 2
suppleanter for 1 år ad gangen.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg med bemyndigelse til
varetagelse af specielle opgaver.
§ 7 Kompetence
Stk. 1. Faggruppen tegnes af bestyrelsen over for Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse.
§ 8 Opløsning
Stk. 1. Opløsning af faggruppen sker ved beslutning på generalforsamling under iagttagelse af §§ 3-5.

§ 9 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer, faggruppens virksomhed og fortolkningsspørgsmål afgøres endeligt af Dansk
Socialrådgiverforenings
hovedbestyrelse.
Vedtægterne er baseret på Standardvedtægterne for faggrupper, vedtaget af
Repræsentantskabet, december 1998, redaktionelt ændret i § 2, jf. lovenes § 39, januar 2011. § 2
ændret på HB-møde, januar 2014.
Ændring i § 2 i Vedtægter for Faggruppen Beboerrådgivere er vedtaget på generalforsamling den
22. januar 2018

