
Vedtægter for faggruppen Hjemløse 

 

§ 1 Formål 
Stk.1.  Faggruppens formål er under Dansk Socialrådgiverforening at varetage 
medlemmernes interesser, dvs. arbejde for medlemmernes arbejds- og lønforhold, samt 
sikre kontakt og formidling til Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse.  

Faggruppebestyrelsen arrangerer et årligt seminar for faggruppens medlemmer med 
henblik på løbende udvikling af fælles socialrådgiverfaglighed på området.  

Faggruppen Hjemløse arbejder for at fremme hjemløses og socialrådgiveres interesser 
politisk samt nuancere forståelsen af hjemløse.  

§ 2 Medlemmer 
Stk. 1. Faggruppen består af aktive og passive medlemmer i Dansk 
Socialrådgiverforening, der er ansat indenfor, eller har tilknytning til hjemløseområdet. 
Bestyrelsen holder åbne møder hvor medlemmer af faggruppen hjemløse er velkomne. 
Almene medlemmer har taleret til bestyrelsesmøder, men ikke stemmeret. 

 
§ 3 Ordinær generalforsamling  

Stk.1. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert forår. Indkaldelse hertil 
foretages af bestyrelsen, der med mindst 4 ugers varsel angiver tid og sted. Forslag til 
dagsorden 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 fag-
gruppens 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. Såfremt et medlem begærer det, sker afstemning skriftligt.  

Stk.2. Ved stemmeopgørelsen er det forslag vedtaget, eller den kandidat valgt, som har 
opnået højst stemmetal.  

Stk.3. Referat af generalforsamlingen fremsendes inden 1 måned til Dansk Social-
rådgiverforenings hovedbestyrelse.  

 

 



§ 6 Ledelse  

Stk. 1. Faggruppen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer 
og 5 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling. I tilfælde 
af stemmelighed, vil formandens stemme tælle dobbelt.  

Formanden vælges for 2 år ad gangen. Den resterende del af bestyrelsen vælges for 1 år 
af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første kommende bestyrelsesmøde 
efter den ordinære generalforsamling.  

Bestyrelsens består af 8 medlemmer og bestyrelsen sammensættes, så vidt praktisk 
muligt, således at forskellige arbejdspladser og regioner er repræsenteret i bestyrelsen.  

Stk. 2. Der vælges en suppleant for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 
Udtræder et bestyrelsesmedlem inden den næste ordinære generalforsamling indtræder 
suppleanten i dennes sted.  

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg med 
bemyndigelse til varetagelse af specielle opgaver. 

Stk.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtige når 1/3 af bestyrelsen er tilstede. 

§ 7 Kompetence  
Stk.1. Faggruppen tegnes af bestyrelsen over for Dansk Socialrådgiverforenings ho-
vedbestyrelse.  

§ 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 jfr. Dansk 
Socialrådgiverforenings love § 39  

”§ 39 Faggrupper 
Stk. 1. Foreningens aktive og passive medlemmer kan danne faggrupper. Sådanne 
gruppers oprettelse, formål, økonomi og afgrænsning er nærmere bestemt i 
“Standardvedtægter for faggrupper under Dansk Socialrådgiverforening”. 
Hovedbestyrelsen godkender oprettelsen af en faggruppe og afsætter midler hertil inden 
for budgettets rammer. Efter indstilling fra faggruppen, godkender Hovedbestyrelsen 
faggruppens vedtægter. 
 
Stk. 2. Faggrupperne skal holde Hovedbestyrelsen orienteret om, hvilket 
bestyrelsesmedlem der varetager faggruppens økonomiske forhold. Dette medlem er 
over for Hovedbestyrelsen ansvarlig for gruppens midler og skal løbende holde 
Hovedbestyrelsen orienteret om gruppens økonomiske virksomhed. 
 
Stk. 3. Faggrupperne skal løbende holde Hovedbestyrelsen orienteret om deres 
virksomhed.” 

 
Vedtægterne blev rettet redaktionelt 11.oktober 2018  


