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Generalforsamling 

 

Kære medlem  
 
Du sidder her med Socialpædagogerne Midtsjællands beretning, forslag for det fremtidige arbejde samt 
regnskab 2016 og budgetforslag 2018. Det er grundlaget for det, vi lægger frem på generalforsamlingen 
den 30. oktober 2017.  
 
Vi har lige som sidste år valgt at sætte fokus på det, der er allermest aktuelt i fagforeningen – og vigtigst af 
alt – for dig som medlem. Læs derfor materialet med dette i baghovedet. I stedet for at udsende et læsetungt 
“værk” på 20 - 25 sider, hvor alle hjørner og afkroge af det daglige arbejde vendes, drejes og gennemgås 
ned til mindste detalje, har vi i stedet udvalgt 5 temaer. Det er de temaer, vi synes, der er vigtigst, at vi får talt 
om i fællesskab på vores generalforsamling. Vi glæder os til at drøfte dem med dig.  
 
Fortid og fremtid hænger snævert sammen, hvorfor beretning og fremtidigt arbejde er sammenskrevet. Men 
således at forslaget til fremtidigt arbejde er trykt med rød. 
 
Vel mødt på generalforsamlingen  
Med hilsen fra  
Kredsbestyrelsen  
 
 
 
Synlig og proaktiv i dialog med beslutningstagerne og ud på arbejdspladserne 
 
 

Socialpædagogerne i fremtiden. Samarbejdet med fællestillidsrepræsentanter og hovedud-
valgsmedlemmerne om det proaktive samarbejde med kommunerne og regionen. 
 
Når vi er i dialog med arbejdspladserne, embedsmændene og politikerne er det vores ønske at være 
kendte for professionalisme og faglig stolthed. På arbejdspladserne er vi og vores tillids- og ar-
bejdsmiljørepræsentanter anerkendte for deres store og meget dygtige arbejde. Den faglige dagsor-
den er sat højt, også i disse år, og de socialpædagogiske dagsordener er meget relevante. 
 
Når politikere er stolte over deres kommunes fagligt stærke og specialiserede miljøer på det sociale 
område, er det rigtig fint med den opmærksomhed. Imidlertid kan der være forskelligheder i, hvordan 
vi hver især forstår den terminologi. Måske forstår vi og politikere ikke det samme i alle henseender. 
Der er forskel på politiske generelle termer og socialpædagogernes højt specialiserede faglighed. 
Hvad gemmer der sig bag disse ord fra kommunalpolitikere? 
 
Hvad betyder frivillig indsats? Hvordan forstår vi Socialpædagogisk tilbud til demente? Hvad er en 
socialpædagogs arbejde på et plejehjem? Hvordan adskiller det sig fra det sundhedsfaglige perso-
nale, og hvordan skal der samarbejdes? Hvad gemmer der sig bag en kommunes handicappolitik-
ker? Er det reelt et tilbud til svært handicappede, eller tales der alene om kommunens fritidstilbud til 
lettere handicappede? Hvorfor vil kommunerne begrænse den enkelte borgers mulighed for at skabe 
sin egen tilværelse og selv bestemme boligen? Hvorfor gør kommunerne ikke en større faglig ind-
sats for familieplejerne, når nu de gerne vil anbringe så mange børn der? Ved de, hvad der hjælper, 
og er der sammenhæng med deres visioner? 
 



Der er mange spørgsmål i luften i disse år. Næsten dagligt er der aviser, der fortæller historier om 
den manglende socialpædagogiske faglighed for de udsatte i vores samfund. Presset på økonomien 
er stort, og vi ser mange kreative forsøg på at effektivisere, omprioritere og revisitere.  Og i al denne 
snak, risikerer vi, at den socialpolitiske og socialpædagogiske tilgang fortaber sig. 
 
Vi har derfor satset stort på, at vores fællestillidsrepræsentanter og hovedudvalgsmedlemmer er 
klædt på til at tage disse drøftelser i kommunerne og regionen. Det er disse repræsentanter, der er 
tættest på embedsværket og politikerne. De er alle kendte og anerkendte for deres faglighed. Derfor 
er de vores bedste ambassadører i dette arbejde. 
 
De er alle 13, gennem en uges intensivt kursus, klædt på til at arbejde på opgaven. Alle har formule-
ret projekter under paraplyen ”Socialpædagogerne i fremtiden” og disse projekter er alle igangsat og 
tidshorisonten er gennemsnitligt 2 år. De fleste tager deres aktuelle afsæt i igangværende overvejel-
ser om omstruktureringer og den forestående kommunale og regionale valgkamp. 
 
Projekterne går på frivillighed, demens, socialpsykiatri og behandlingspsykiatri, valgkamp, formule-
ring af handicappolitik, politisk forståelse af den socialpolitiske opgave, faglige netværksdannelser, 
beskæftigelsestilbud for unge handicappede, bedre organisering af de socialpædagogiske tilbud og 
færre socialpædagoger på deltid. 
 
Disse projekter vil blive fulgt tæt de næste 2 år. Hvis bare halvdelen af forventningerne kan opfyldes, 
vil vores repræsentanter sammen med os flytte mere de næste 2 år, end vi normalt ser over en me-
get længere årrække. Det er det bedste afsæt for ”Socialpædagogerne i fremtiden”, og kredsen vil 
følge op med nødvendig sparring, uddannelse og anden hjælp. Det kan være journalistisk, økono-
misk, forskningsmæssigt, dokumentarisme m.v.   
 
 
Socialpædagogernes faglighed.  
 
Vores medlemmer løser hver eneste dag en stor og vigtig velfærdsopgave til glæde og gavn for rig-
tig mange mennesker og for samfundet. De socialpædagogiske indsatser flytter og forløser det en-
kelte menneske. Den daglige praksis støtter den enkelte og samfundet i at inkludere og udvikle 
menneskets potentiale og i at leve et liv med muligheder.  
 
Det stiller store krav til fagligheden. Det stiller store krav til vores uddannelse og til vores muligheder 
for at efter- og videreuddanne os gennem arbejdslivet. 
 
Med det som baggrundstæppe har vi med ”Socialpædagogerne i fremtiden” sendt et tydeligt signal 
og stukket en klar kurs, - vi vil, at den socialpædagogiske faglighed skal være synlig og anerkendt 
for sine resultater. 
 
Vi har som forbund og kreds derfor et forstærket fokus på muligheder og medlemsrettede aktiviteter, 
der netop bidrager til at omsætte vores vision til handling og resultater. Nedenfor kommer tre ek-
sempler på aktiviteter hvor faglighed lever, udvikles og træder stolt frem. 
 
Den kommunale og regionale kompetencefond:  
 
Ved overenskomst 2015 blev det aftalt at videreføre den kommunale kompetencefond og der blev 
afsat hele 20.000.000 til kompetencegivende uddannelse. Midlerne i fonden fordeles efter først til 
mølle princippet og man kan søge op til 25.000 kr. årligt. Og hvordan er det så gået med kompeten-
cefonden? 1. august 2017 har 1181 ansøgere fået godkendt deres ansøgning og der er brugt 
13.505.350 kr. Blandt de mest populære uddannelser er pædagogisk diplomuddannelse i psykologi, 
og i specialpædagogik samt diplommoduler i neuropædagogik og neuropsykologi. Af opgørelsen kan 
vi også se, at midlerne indtil nu er noget skævt fordelt, både i forhold til landsdele og til fordelingen i 
kredsens kommuner. Kreds Midtsjælland har i oktober 2016 40 godkendte ansøgninger der tilsam-
men udgør uddannelse for 520.726 kr. I kredsen har vi et spænd, der går fra at flere kommuner ikke 
har brugt kompetencefonden til Odsherred kommune som har 17 godkendte ansøgninger til et sam-
let beløb på 184.818 kr.  



 
På det regionale område blev der i overenskomsten afsat 5.000.000 kr. til kompetencefonden. Der 
kan søges op til 25.000, -kr. årligt. I august 2017 er der på landsplan blevet godkendt 168 ansøgnin-
ger, og der er brugt 2.000.000 kr. af fondens midler. 
 
I OK 15 blev der ligeledes aftalt projekt ”fra ufaglært til faglært” og det er efterfølgende lykkes at få 
en aftale på plads med Kommunernes Landsforening om, at midlerne prioriteres til meritpædagog-
uddannelsen. Hvor mange der i vores kreds vil få glæde af den aftale, vurderer vi til at være for-
holdsvis begrænset, men for de, der får det, er det en stor mulighed og et kæmpe kompetenceløft. 
 
Der er stadig mulighed for at søge i kompetencefondene, så vores anbefaling er, hold jer ikke tilba-
ge, hvis I ønsker at komme på uddannelse. Tal med din TR og leder og send din ansøgning afsted. 
 
De faglige selskaber: 
 
Socialpædagogernes faglige selskaber er et nyt tilbud med et særligt interessefællesskab, hvor med-
lemmer der arbejder indenfor samme område kan finde inspiration, faglig udvikling og sparing. De 
faglige selskaber skal bidrage til at udvikle medlemmernes kompetencer, den socialpædagogiske 
praksis og synliggøre faget. 
 
Alle medlemmer tilbydes deltagelse i et selskab på baggrund af arbejdspladstilknytning og alle med-
lemmer kan vælge et fagligt selskab mere til. Det giver mulighed for at dyrke faglige interesser der 
ligger udenfor eget beskæftigelsesområde og så har mange også en funktion der gør, at mere end et 
fagligt selskab kan være relevant. 
 
Ca. 25.000 af Socialpædagogernes 39.000 medlemmer er nu fordelt og budt velkommen i de tre op-
startede faglige selskaber. Det drejer sig om Fagligt selskab om udsatte børn og unge, Fagligt sel-
skab om mennesker med sindslidelser og Fagligt selskab om mennesker med fysiske og psykiske 
funktionsnedsættelser. Fremadrettet bliver der opstartet yderligere tre faglige selskaber, hvor de re-
sterende medlemmer inviteres ind. Det drejer sig om Fagligt selskab om marginaliserede og socialt 
udsatte, Fagligt selskab om uddannelses-,beskæftigelses- og aktivitetstilbud og Fagligt selskab om 
mennesker med kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser. Udrulningen af faglige selska-
ber løber til og med 1. kvartal 2018. 
 
Hvert fagligt selskab afholder en årlig konference, webseminarer, lokale arrangementer og udgiver 
artikler mv.  Lokalt har vi været vært for to arrangementer i den forløbne periode. I selskabet om 
mennesker med sindslidelser har 50 medlemmer deltaget i en temaaften med oplæg af Jan Jaap 
Rothuizen om socialpædagogik i psykiatrien og i selskabet om udsatte børn og unge mødtes om-
kring 60 børn og deres voksne i december måned til en forrygende aften med overskriften ”andet 
end anbragt”. Her leverede de unge fra Music Live fantastisk musik, Jens Arntzen styrede slagets 
gang, og de børn og unge, der var mødt op, deltog aktivt og modigt med deres historier, ønsker og 
drømme.  
 
De faglige selskaber er konstitueret med en koordinationsgruppe, og også her er selskaberne lokalt 
forankret, idet der skal sidde et medlem fra Kredsen i hvert selskabs koordinationsgruppe. På nuvæ-
rende tidspunkt sidder Gitte Jensen, som i sit daglige arbejde er familieplejer i selskabet om udsatte 
børn og unge. I selskabet om mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelser i bo-enheder 
sidder Janne Müller som til dagligt er leder af bofællesskabet Heimdal og Kastanievej i Slagelse 
kommune.  
 
Alle faglige selskaber har deres egen hjemmeside, hvor man kan se eller gense webseminarer, finde 
oplæg og holde sig orienteret om arrangementer mv. Du kan finde dem på sl.dk under fag og politik. 
 
I september 2017 starter det faglige selskab om marginaliserede og social udsatte voksne op. Og 
der kommer flere til. Selskabet om uddannelses-beskæftigelses og aktivitetstilbud starter i novem-
ber/december 2017 og i februar/marts 2018 starter selskabet om mennesker med kognitive og 
kommunikative funktionsnedsættelser op. Målet er, at alle medlemmer er tilknyttet mindst et fagligt 
selskab.     



 
Temaaftener med ”fokus på faget”: 
 
Kredsens temaaftener med ”fokus på faget” er fortsat en succes. Rigtig mange medlemmer vælger 
at bruge deres friaften i deres fagforening for at deltage i fællesskabet og blive inspireret og klogere 
på deres fag. Det er vi rigtig glade for og rigtig stolte af. I 2016 deltog hele 700 medlemmer i arran-
gementer omhandlende faget. De er fordelt med 400 deltagere i temaaftenerne, 300 deltog i med-
lemsmøder ude på arbejdspladserne og 100 deltog i de faglige temadage styregruppen for familie-
plejere havde arrangeret. 
 
I 2017 har endnu flere medlemmer allerede deltaget i vores møder med fokus på faget. Ved optæl-
ling i juni måned var antallet 360 deltagere fordelt over 5 arrangementer. Højdespringerne var tema-
aftenen med Dorthe Birkmose om forråelse hvor 100 deltog. Men Svend Brinkmand har til dags dato 
rekorden med 140 deltagere, som kom til hans foredrag om ”Det diagnosticerede liv”. Familiepleje-
styregruppen har afholdt to temamøder med i alt 72 deltagere. Derudover har 95 medlemmer delta-
get i medlemsmøder ude på deres arbejdsplads. 
 
Vi vil glæde os til, også fremover, at se rigtig mange medlemmer til kredsens medlemsmøder, og 
fagligt udvalg vil fortsat arbejde på at sammensætte et program der favner fagligt bredt, der er af høj 
kvalitet og som bidrager til faglig inspiration og udvikling. 
 
Arbejdsmiljøstrategien. Den lokale udmøntning. 
 

Indsatsen for et bedre arbejdsmiljø på arbejdspladserne er stadigvæk i udvikling, og kredsen arbej-

der efter Forbundets arbejdsmiljøstrategi. Ved nyvalg af arbejdsmiljørepræsentanter er vi på kreds-

kontoret i år begyndt med introduktionssamtaler for arbejdsmiljørepræsentanterne efter valget. 

Kredskontoret har i den forbindelse besluttet, at tillidsrepræsentanterne i de enkelte kommuner også 

deltager i disse introduktionssamtaler for AMR, sådan at AMR og TR kan få styrket samarbejdet 

mest muligt på deres arbejdsplads. Det øgede fokus betyder, at vi i kredsen i højere grad end tidlige-

re har mulighed for at tage fat i problemerne på arbejdspladserne ved, at fokus flyttes fra brandsluk-

ning til forebyggelse. 

 

Styregruppen for planlægning af møderne for arbejdsmiljørepræsentanter bidrager med gode ideer 

til temaer med udgangspunkt i aktuelle problemstillinger og oplægsholdere. Styregruppen kommer 

også med ideer til TRIO-møderne, hvor ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter deltager i mø-

derne. Fremmødet blandt ledere til TRIO-møderne matcher ikke antallet af TR og AMR som deltager 

i møderne og ledernes deltagelse i kredsens TRIO-møder kunne også godt være større. 

 

Vi har holdt TRIO-møde om magtanvendelse og voksensansvarsloven med Mette Elner og Tore 

Kargo fra Socialtilsyn Øst. 

 

På AMR-mødet i slutningen af 2016 har arbejdstilsynet fortalt, hvad man kan bruge arbejdstilsynet 

til. Anmeldelse af arbejdsskader og tilsyn. 

 

I foråret var der AMR-møde med erhvervspsykolog Pernille Rasmussen, der fortalte om, hvordan 

man undgår at arbejde og fritid flyder sammen, samt hvordan man som AMR kan støtte sine kollea-

ger i, at det ikke sker. 

 

Som noget nyt afholdte vi i september AMR-mødet på en ny måde ved, at vi besøgte to arbejdsplad-

ser, der på en nærværende facon kunne fortælle om, hvordan de organiserer deres indsats med ar-

bejdsmiljøet. 

 



I den kommende periode vil kredsen arbejde på, at flere ledere deltager i TRIO-møderne, hvor der er 

fokus på arbejdsmiljø og den socialpædagogiske faglighed. Vi vil fortsætte med at holde møder om 

arbejdsmiljø for AMR og TRIO. Vi vil bl.a. sætte stress og udbrændthed på dagsorden. Med målet 

om at støtte det gode arbejdsmiljø på arbejdspladserne vil opfølgning på introduktionsmøderne for 

AMR have stor prioritering.  

 

Ligestilling på arbejdspladserne. Arbejdet for ligeløn og lige fordeling af deltidsjobs. 

 

I arbejdet for en højere lokal løn arbejder vi systematisk med lønanalyser på alle arbejdspladser bl.a. 

med lønprogrammet LIVA, udviklet af kredskontoret. Lønanalyserne giver et godt indblik i lønudvik-

lingen på arbejdspladserne. Når der forhandles løn er der fokus på, at den lokale løn udmøntes så 

kvinder og mænd får lige løn for lige arbejde.  

 

Over en årrække er det i kreds Midtsjælland lykkedes at opnå ligeløn i en række kommuner, men 

der er forskel mellem de enkelte arbejdspladser i en kommune. Sammenligningen har dog vist, at 

der er enkelte kommuner, som har en væsentlig lavere løn på de socialpædagogiske arbejdspladser 

i forhold til arbejdspladser i andre kommuner. F.eks. har fællestillidsrepræsentant Karsten Stegmann 

forelagt lønudviklingen i Køge kommune for direktionen, og det har konkret betydet, at Køge kom-

mune har udarbejdet et analysearbejde for alle kommunens faggrupper, der bekræfter vores lønana-

lyse med at socialpædagogerne får en løn, der er under gennemsnittet. 

 

Til stor inspiration fortalte Pia Fris Laneth om kvindefag og ligeløn på et TR-møde i september må-

ned. 

 

Vi vil i kredsen fortsat arbejde med at italesætte og holde møder, hvor der er fokus på at styrke vores 

fag og ligeløn som beskrevet ovenfor. Og styrke arbejdet med at skabe en lønudvikling, der er på li-

ge fod med typiske mandefag. Derfor skal der fortsat arbejdes på at løfte lønnen generelt, og lokalt 

skal vi have fokus på, at den lokale løn udmøntes som lige løn for lige arbejde. 

 

Ny statistik viser, at antallet af medlemmer på deltid er steget igennem en årrække. For hjemmevej-

ledere og socialpædagoger viser tal fra Overenskomst Ansattes Organisationer, at 50 % af kvinder-

ne er på deltid og 25 % af mændene er på deltid. Undersøgelser fra Ceveas og Danmarks Statistik 

viser, at 20 % af de ansatte ønsker at gå op i tid. Det er vores erfaring, at aftalen om deltidsansattes 

adgang til et højere timeantal ikke fungerer efter hensigten, især på døgninstitutioner for mennesker 

med psykiske og fysiske handicap. Kreds Midtsjælland vil være undersøgende og arbejde på at 

medlemmer, der ønsker at komme op på et højere timeantal får mulighed for det. 

 

Lidt om os selv. Generationsskiftet på kredskontoret. 

 

Vores egen verden i kredsbestyrelsen og på kredskontoret skal i denne omgang også have et par 

ord med på vejen. Bestyrelsen har understøttet de ovenfor nævnte projekter og aktiviteter. Bestyrel-

sen har arbejdet seriøst med opgaverne, og i skrivende stund genopstiller det meste af bestyrelsen. 

 

Kredskontoret har det sidste 1½ år været i en omstilling. 3 af vores meget dygtige og erfarne faglige 

konsulenter har nået en alder, hvor de har ønsket at trække sig tilbage efter mange år. Kredsens 

medlemmer har nydt godt af deres professionelle hjælp. 

 

Og samme professionelle hjælp skal medlemmerne fortsat have. Bestyrelsen har således bevilget 

samlet 2 årsværks overlap i forbindelse med disse skift. Vi har derfor nu et nyt hold, og glæder os til 

på den baggrund fortsat at kunne yde den bedst mulige medlemsservice 



Regnskab 2016 og budgetforslag 2018 Kreds Midtsjælland. 

Tekst Budget   

2016 

Regnskab   

2016 

Aktuelt budget  

2017 

Budget   

2018 

Organisatorisk tilskud                 8.045.000                 8.071.400               7.993.000             8.000.000 

Socialpædagogerne i fremtiden                    408.000                    408.680                  408.000                408.000 

Indtægter i alt                 8.453.000                 8.480.080               8.401.000             8.408.000 

     

Løn og ansættelsesforhold                    205.000                              149.720                  200.000               175.000 

TR møder og uddannelse                    420.000                              427.782                  400.000               400.000 

Arbejdspladsforhold                      75.000                        7.818                  100.000                 75.000 

Fag og uddannelse                      50.000                      36.652                    60.000                 50.000 

Informationsvirksomhed                     150.000                    168.024                  100.000               100.000 

Projekter                     218.000                    233.263                  250.000  

Fagligt område i alt                 1.118.000                 1.023.259               1.110.000               800.000 

     

Generalfor. og kongres                    135.000                          160.403                   75.000               150.000 

Kredsbestyrelse                      70.000                      54.886                 130.000                 60.000 

Organisatorisk samarbejde                    100.000                      89.595                 135.000               100.000 

Sektioner/udvalg                      30.000                      26.826                   30.000                 30.000 

Rep. tilskud og bevill.                      25.000                      16.289                   20.000                 20.000 

Medlemsmøder/arrangementer                    200.000                    203.825                 200.000               200.000 

Organisatorisk område i alt                    560.000                    551.824                 590.000               560.000 

     

Lokaleudgifter                    650.000                    592.203                 650.000               650.000 

Kontordrift                    650.000                    513.569                 350.000               450.000           

Afskrivninger                                                  65.500   

Anlæg/anskaffelser                                

Kontorhold m.v. i alt                 1.300.000                 1.171.271              1.000.000                         1.100.000     

     

Lønninger                 6.230.000                 6.305.137              6.200.000            6.100.000  

Lønninger i alt                 6.230.000                 6.305.137              6.200.000            6.100.000 

     

     

Udgifter i alt                 9.208.000                 9.051.491              8.900.000             8.560.000 

     

Over/underskud                 - 755.000                        -571.411                    -499.000                -152.000  

     

Overført                 2.197.027                 2.197.027              1.625.616             1.126.616 

     

     

Akkumuleret overskud                1.442.027                 1.625.616                 1.126.616                   974.616 

 

  



Kritisk revisors bemærkninger til regnskab 2016 Kreds Midtsjælland 

 

13. marts 2017 

Som kritisk revisor har jeg gennemgået regnskabet for 2016 for Kreds Midtsjælland i henhold til internt orga-
nisationscirkulære nr. 5. 
 
Det er som kritisk revisor min opgave, at kontrollere at kredsens midler er anvendt i overensstemmelse med 
forbundets formål og de beslutninger, der i kredsbestyrelsen er truffet om midlernes anvendelse. 
Ved gennemgangen har jeg modtaget en grundig redegørelse for de økonomiske dispositioner foretaget af 
kredsbestyrelsen i 2016, kredsens budget og regnskab med tilhørende revisionsprotokollat fra revisionsfir-
maet Egon Pedersen. 
 
På baggrund af gennemgangen er det glædeligt at konstatere, at kredsen har en fortsat positiv medlemstil-
gang, og at man i kredsen gennemfører aktiviteter, der spænder bredt over sikring af medlemmernes ret-
tigheder, et bedre arbejdsmiljø og en fortsat udvikling af faget - socialpædagogikken.  
Det er særdeles positivt, at det har været muligt at gennemføre hele 8 temaaftener med fokus på socialpæ-
dagogikken. 
Jeg vil også gerne fremhæve de kloge beslutninger om sikker drift og stabil medlemsservice i forbindelse 
med fratræden af erfarne medarbejdere. 
Samlet set er underskuddet i 2016 et udtryk for at kredsen anvender sine midler med henblik på at sikre og 
styrke de medlemsrettede aktiviteter, i stedet for blot at forøge formuen. Dette må anses som en meget posi-
tiv udvikling.  
 
Det er min opfattelse at midlerne er anvendt i overensstemmelse med Socialpædagogernes formålsparagraf. 
 
Med disse bemærkninger skal jeg indstille kredsens regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 
 
 
Henning Jahn 
Kritisk revisor 

 

 

  



 

Foreløbig opstillingsliste generalforsamling 2017 

På generalforsamlingen er der valg. Denne liste er de navne, der indtil videre er meddelt kredskontoret. 

Alle kan stille op frem til valghandlingen starter på selve generalforsamlingen. Ønsker nogen på forhånd at 

meddele deres kandidatur, kan det ske på mail til jv@sl.dk, hvorefter navnet vil komme på denne liste 

 

HB:  Jan Vium 

  Kim Christian Jensen 

  Lene Kümpel 

 

Formand:  Jan Vium 

 

2 faglige sekretærer: Kim Christian Jensen 

  Lene Kümpel 

 

Kredskasserer: Lene Kümpel 

10 bestyrelsesmedlemmer: Mette Elner 

  Gitte Jensen 

  Rene Bohl 

  Ida Lehrmann 

  Rasmus Damgaard 

  Susanne Svendsen 

  Lotte Anhøj Henriksen 

  Sanne Mogensen 

  Mette Vibe Jørgensen 

  Kristina Kjærulf Fischer 

  Karsten Stegmann 

 

5 Kongresdelegerede: Hermand Pedersen 

  Maria Mildam 

  Bjarne Lundorf Petersen 

  Katja Torp  

  Mette Vibe Jørgensen 

  Jan Søborg Herforth 

 

Revisor:  Henning Jahn 

Revisorsuppleant Pia Louise Andersen 
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