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Vedtægter - For Sammenslutningen af Danske 

Socialrådgiverstuderende 

 

Kapitel 1 Navn og hjemsted 

§ 1 Foreningens navn er Sammenslutningen af Danske 

Socialrådgiverstuderende, forkortet SDS. 

Stk. 2 Foreningens sekretariatet har hjemsted i København. 

 

Kapitel 2 Formål 

§ 2 SDS’ formål er at organisere de socialrådgiverstuderende i et landsdækkende fællesskab og i 

lokale fællesskaber samt partipolitisk uafhængigt at varetage og virke for medlemmernes 

uddannelsesfaglige og studenterpolitiske interesser inden for rammerne af Dansk 

Socialrådgiverforening (DS). 

Stk. 2 SDS repræsenterer de socialrådgiverstuderende i DS og har pligt til at handle inden for 

rammerne af DS’ love samt Repræsentantskabets og Hovedbestyrelsens vedtagelser. SDS skal 

løbende holde DS’ hovedbestyrelse orienteret om sin virksomhed. 

 

Kapitel 3 Medlemmer 

§ 3 Medlemmer af SDS er socialrådgiverstuderende og har rettigheder og pligter som beskrevet 

efter reglerne i nærværende vedtægter. 

Stk. 2 Medlemskab af SDS indebærer medlemskab af DS, medlemmer har rettigheder og pligter som 

beskrevet i DS’ love. 

Stk. 3 Medlemmerne betaler kontingent som fastsat af repræsentantskabet i DS. Stk. 4 

Reglerne om eksklusion i DS’ love finder tillige anvendelse på medlemskab af SDS. 

 

Kapitel 4 Organisation 

§ 4 SDS’ organisation består af følgende politiske organer: 

1. Årsmødet 

2. Landsbestyrelsen 

3. Forretningsudvalget 

4. Klubber 
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Kapitel 5 Årsmødet 

§ 5 Årsmødet er SDS’ højeste myndighed og afholdes hvert år i november måned. 

§ 6 Alle medlemmer af SDS har stemme- og taleret på årsmøderne, såfremt de er tilmeldt 

rettidigt. 

§ 7 Indkaldelse til årsmødet skal ske med minimum seks ugers varsel med angivelse af tid og 

sted. Med indkaldelsen skal der følge forslag til dagsorden. 

Stk. 2 Dagsordenen til årsmødet skal som minimum indeholde: 

− Formalia 

− Beretning til godkendelse 

− Valg af indsatssag for det kommende år 

− Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

− Behandling af forslag til budget for det kommende år 

− Behandling af forslag 

− Valg af landsbestyrelse jf. § 13 stk. 2 

− Valg af forretningsudvalg jf. § 14 stk. 2 

− I lige år: Valg af repræsentanter til DS’ Repræsentantskab jf. § 7 stk. 2 i DS’ love 

− Valg af studenterrepræsentanter til DS’ regionsbestyrelser jf. § 37 stk. 3 i DS’ love 

− Valg af kritiske revisorer jf. § 21 

− Eventuelt 

§ 8 Årsmødet er beslutningsdygtigt såfremt minimum halvdelen af de eksisterende klubber per 15. 

oktober i årsmødeåret er repræsenteret af mindst én stemmeberettiget deltager. 

§ 9 Ethvert medlem af SDS kan stille forslag til behandling på årsmødet. Et sådant forslag skal være 

SDS’ sekretariatet skriftligt i hænde senest 14 dage før årsmødets afholdelse. 

§ 10 I lige år vælges repræsentanter til DS’ Repræsentantskabsmøde. SDS’ delegation til 

Repræsentantskabet udgøres af otte repræsentanter i form af det afgående forpersonsskab, 

tiltrædende forretningsudvalg samt resterende repræsentanter, som vælges på årsmødet. 

§ 11 Årsmødets forhandlinger ledes af årsmødets dirigenter. 

Stk. 2 Såfremt en kandidat til et personvalg er valgt som referent, stemmetæller eller dirigent må 

omvalg hertil finde sted. 

§ 12 Ekstraordinært årsmøde afholdes såfremt 50 af SDS’ medlemmer eller 2/3 af SDS’ 

landsbestyrelse afgiver en skriftligt begrundet begæring om dette til SDS’ forretningsudvalg. 



3 
 

Årsmøde afholdes tillige såfremt et enstemmigt forretningsudvalg afgiver en skriftlig begrundet 

begæring om dette til SDS’ landsbestyrelse. 

Stk. 2 Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde skal ske med minimum seks ugers varsel med 

angivelse af tid og sted. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter begæringen herom er 

modtaget og indeholde forslag til begrundet dagsorden. 

Stk. 3 Det ekstraordinære årsmøde skal senest afholdes tre måneder efter, at den skriftlige 

begæring herom er modtaget. 

Kapitel 5 Landsbestyrelsen 

§ 13 SDS’ landsbestyrelse er foreningens højeste myndighed mellem årsmøderne. 

Landsbestyrelsen er ansvarlig for ledelse af foreningen. 

Stk. 2 Landsbestyrelsen består af forretningsudvalget samt en repræsentant fra hvert studiested, 

som 

vælges for en etårig periode på SDS’ årsmøde. 

Stk. 3 En klub kan træffe beslutning om mistillid til den valgte landsbestyrelsesrepræsentant ved 

almindelig stemmeflerhed. Ved mistillid bortfalder landsbestyrelsesrepræsentantens mandat 

med øjeblikkelig virkning. Klubben vælger ny landsbestyrelsesrepræsentant for den resterende 

valgperiode. 

Stk. 4 Landsbestyrelsen afholder mindst fire møder pr. år. 

Stk. 5 På førstkommende landsbestyrelsesmøde efter årsmødet vedtages en forretningsorden 

samt en arbejdsplan for landsbestyrelsens virke. 

 

Kapitel 6 Forretningsudvalget 

§ 14 SDS’ forretningsudvalg forestår den daglige ledelse af SDS inden for de, af landsbestyrelsen, 

fastlagte rammer og vedtagelser. 

Stk. 2 Forretningsudvalget består af forperson, næstforperson samt tre menige 

forretningsudvalgsmedlemmer, som vælges på årsmødet for en etårig periode. 

Stk. 3 Enhver socialrådgiverstuderende, som er medlem af SDS kan vælges til forretningsudvalget. 

Stk. 4 Siddende forpersoner kan genvælges for en enkelt periode uagtet endt uddannelse. 
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Stk. 5 Ingen kan være medlem af forpersonskabet i mere end to ordinære valgperioder. 

Valgperioden 

for medlemmer af forpersonskabet består uanset studieforhold. 

Stk. 6 Som ordinært forretningsudvalgsmedlem varetager man i gennemsnit 10 timers frivilligt 

SDS-arbejde om ugen. I tilfælde af udlandsophold og eller ophør af studium bortfalder 

mandatet for et ordinære forretningsudvalgsmedlem. 

Stk. 7 Forpersonsskabet varetager frikøbt arbejde svarende til et normeret fuldtidsstudie, hvorfor 

det 

forventes, at man tager orlov fra uddannelsen i valgperioden. 

Stk. 8 Forpersonsskabets honorarforhold behandles på årsmødet jf. § 7 stk. 2. Stk. 8 

Forpersonsskabet vælger selv, hvorvidt de ønsker at blive kaldt hhv. 

forperson/næstforperson, formand/næstformand eller forkvinde/næstforkvinde. Stk. 9 På 

første ordinære forretningsudvalgsmøde efter årsmødet vedtages en forretningsorden samt 

en arbejdsplan for forretningsudvalgets virke. 

 

Kapitel 7 Klubber 

§ 15 Formålet med klubberne er at være et lokalt fællesskab af socialrådgiverstuderende, der 

varetager og virker for medlemmernes uddannelsesfaglige og studenterpolitiske interesser 

samt at være den daglige lokale kontakt mellem medlemmerne og SDS’ ledelse. 

Stk. 2 For at stifte eller forblive en klub skal medlemmerne på en generalforsamling vælge mindst 

tre 

klubansvarlige medlemmer til at koordinere og lede klubbens aktiviteter under den 

konstituering, som klubben ønsker. 

§ 16 Klubbens generalforsamling er klubbens øverste myndighed og afholdes mindst en gang i 

kalenderåret. 

Stk. 2 Klubben indkalder til generalforsamlingen minimum 14 dage før afholdelse med angivelse af 

tid 

og sted samt forslag til dagsorden. 

Stk. 3 Alle medlemmer af SDS fra det pågældende studiested har stemmeret på generalforsamling 

og 

er valgbare til tillidsposter. 

§ 17 Dagsordenen for klubbens generalforsamlingen skal som minimum indeholde: − Valg af 

dirigent 
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− Valg af referent 

− Godkendelse af dagsorden 

− Klubbens beretning til godkendelse 

− Klubbens eventuelle regnskab til orientering 

− Behandling af forslag 

− Valg af minimum tre klubansvarlige medlemmer 

− Eventuelt 

Stk. 2 Klubben skal senest 14 dage efter generalforsamlingen orientere sekretariatet skriftligt om 

valg 

og vedtagelser foretaget på generalforsamlingen. 

§ 18 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt 10% af studiestedets SDS-medlemmer 

eller 2/3 af de klubansvarlige, afgiver en skriftlig begæring til de klubansvarlige herom. 

Stk. 2 Den ekstraordinære generalforsamling skal senest være afholdt inden for to måneder efter 

den 

skriftlige begæring herom er modtaget. 

Kapitel 8 Afstemninger og valg 

§ 19 Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog med undtagelse af 

beslutninger om vedtægtsændringer og opløsning jf. § 22 og § 23. Ved stemmelighed 

bortfalder forslag. 

§ 20 Ved valg, hvor mere end én post skal besættes, må der på hver stemmeseddel stemmes 

på et antal kandidater, som ligger mellem nul og én over halvdelen af det antal poster, 

som skal besættes. Valgt er de kandidater, som opnår flest stemmer. Er der ikke opstillet 

flere kandidater, end der er poster, er de opstillede valgt. Ved stemmelighed foretages 

valg ved lodtrækning. Dog kan der begæres om skriftlig tillidsafstemning. 

Stk. 2 Ved valg, hvor netop én post skal besættes, må der på hver stemmeseddel højest støttes én 

kandidat. Valg forløber således: 

1) Er kun én kandidat opstillet, er denne valgt. 

2) Er der flere end to kandidater opstillet afholdes valg. Ved valg må der afgives 

mellem nul og én stemme. Opnår ingen kandidater støtte fra over halvdelen af de 

afgivne stemmer, går de to kandidater med flest stemmer videre til en ny runde. I 

den nye runde er den kandidat, som opnår flest stemmer valgt. Ved stemmelighed 

foretages valg ved lodtrækning. 

Kapitel 9 Økonomi, tegningsret og hæftelse 

§ 19 SDS’ økonomi forhandles med DS. 
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Stk. 2 Regnskabsåret følger kalenderåret. 

§ 20 Foreningen tegnes af SDS’ forpersonsskab i forening eller af tre medlemmer af 

forretningsudvalget i forening. 

Stk. 2 Det påhviler forpersonsskabet løbende at holde DS’ hovedbestyrelse orienteret om SDS’ 

økonomiske virksomhed. 

§ 21 Årsmødet vælger én eller to kritiske revisorer. Der skal altid vælges én kritisk revisor blandt 

DS’ medlemmer som ikke samtidig må være medlem af SDS. Vælges to kritiske revisorer, skal 

den anden være medlem af SDS. 

§ 22 Foreningen hæfter alene ved dennes formue, og hverken bestyrelse eller menige 

medlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtelser. 

Kapitel 10 Opløsning 

§ 22 Beslutning om opløsning af SDS kan kun træffes på et årsmøde, hvor minimum halvdelen af 

klubberne er repræsenteret og hvor 3/4 stemmer for beslutningen. 

Stk. 2 Det påhviler SDS’ forperson omgående at orientere DS’ hovedbestyrelse om 

afstemningsresultatet. 

Stk. 3 SDS’ eventuelle formue tilfalder DS. 

Kapitel 11 Vedtægtsændringer og ikrafttrædelser 

§ 23 Til ændringer af SDS’ vedtægter kræves, at mindst 2/3 af årsmødet stemmer for ændringen. 

Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft efter at være blevet godkendt af DS’ hovedbestyrelse. 

§ 24 SDS er stiftet lørdag den 20. januar 2007. Vedtægterne er senest ændret på det ordinære 

årsmøde den 7. november 2020 

 


