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§1 Foreningens navn og formål
stk. 1: Foreningens navn er: ”Samrådet af specialskoleledere i Danmark”. I daglig tale: ”Samrådet”.

Stk. 2: Samrådets formål er:
1.
at videndele om specialpædagogik og ledelse af skoler med
specialpædagogisk formål.
2.
at afholde et forårsseminar i marts måned for ledelser af
specialskoler.
3.
at samarbejde med Ministeriet for Børn og Undervisning om det
årlige informationsmøde, samt at deltage i relevante arbejdsgrupper
nedsat af ministeriet.
4.
Samrådets formål er velgørende og dens overskud og formue kan kun
gå til velgørende formål.
5.
Samrådet driver en hjemmeside: www.ssld.dk
Stk. 3: Samrådets adresse er: Den skole hvorfra den til enhver tid siddende formand er ansat.
I 2015/16: Djurslandsskolen, Djursvej 10, 8586 Ørum Djurs.

§2 Medlemsskab og kontingent
Stk. 1: Ledere og mellemledere på skoler med specialundervisning i Danmark, som tilslutter sig
Samrådets formål kan blive medlem af Samrådet af specialskoleledere i Danmark.
Stk. 2: Kontingent for medlemskab fastsættes på generalforsamlingen og indeholdes i afgift for
forårsseminaret.
Stk. 3: Medlemskab varer fra forårsseminar til næste forårsseminar

§3 Eksklussion
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af
generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ved almindelig flertalsbeslutning ekskluderes af
foreningen. En eksklusion kræver ikke nogen begrundelse
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§4 Generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes
en gang årligt i forbindelse med forårsseminaret.
Stk. 2: Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer som har betalt for deltagelse på
forårsseminaret.
Stk. 3: Tale- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer.
Stk. 4: Afstemninger er åbne og foregår ved håndsoprækning. Afstemninger skal dog finde sted
skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.
Stk. 5: Generalforsamlingens afholdelse
Dagsorden: På ordinære generalforsamlinger er følgende dagsordenspunkter obligatoriske:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent
Beslutning om mødets lovlighed
Bestyrelsens beretning, herunder fremlæggelse af planer for det kommende år
Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Valg af bestyrelse (3 – 5 medlemmer) Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og
kasserer.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt

Stk. 6: Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, med
mindre andet er bestemt i nærværende vedtægter. En lovligt indvarslet generalforsamling er
beslutningsdygtig.
Stk. 7: Den valgte referent udarbejder referat og underskriver det. Referatet offentliggøres overfor
medlemmerne på Samrådets hjemmeside: www.ssld.dk.

§5 Bestyrelse
Stk. 1: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen
Stk. 2: Bestyrelsen vælges for et år ad gangen på generalforsamlingen.
Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand,
næstformand og kasserer.

2

Stk. 5: Bestyrelsen disponerer over foreningens formue inden for rammerne af foreningens formål.
Stk. 6: Foreningen forpligtes ved underskrift af formand eller kasserer..

§6 Hæftelse
Stk. 1: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§7 Regnskab
Stk. 1: Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Generalforsamlingen kan beslutte
at foreningen skal drives uden nogen økonomi, hvilket i praksis eliminerer behovet for et regnskab.
Stk. 2: Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte
regninger. Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at
foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri. Kassereren udarbejder
foreningens årsregnskab.
Stk. 3: Foreningens formue ud over, hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgifter,
skal, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet, anbringes på bankkonto.

§8 Vedtægtsændringer
Stk. 1: Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af
de afgivne stemmer.
Stk. 2: Ved foreningens opløsning fordeles foreningens formue blandt almennyttige aktiviteter i
overensstemmelse med foreningens formål.
-0Stiftende generalforsamling afholdt på Byggecentrum d. 8 marts 2013. Ovenstående vedtægter blev
vedatget.
Kontingent 2016/17:
Kr. 100,- beløbet indregnes i deltagerprisen for Forårsseminar 3. og 4. marts 2016.

3

Bestyrelsen i 2015/16 består af:

Bente Mortensen, Steensagerskolen. bemor@aarhus.dk
Lise-Lotte Mathiasen, Centerskolen, limat@naestved.dk
Rikke Aalborg Nielsen, Specialcenter Brøndkjær, niri@kolding.dk
Simon B. B. Andersen, Nørrebjerskolen, sbba@odense.dk
Jesper Juel Pedersen, Djurslandsskolen, jejp@norddjurs.dk (formand, kassérer)
Revision
Grethe Juul, Grønnevang skole, grju@hilleroed.dk

Samarbejde med ministeriet for Børn og Undervisning (MBU)
Samrådet er repræsenteret i flg. sammenhænge. (Beskrivelser kan findes på www.ssld.dk):
Nationalt videnscenter for inklusion og specialundervisning: Lise-Lotte Mathiasen
Følgegruppe for inklusionsloven: Jesper Juel Pedersen.

Generalforsmaling
Ordinær generalforsamling afholdes først i marts i forbindelse med Forårsseminaret.

Jesper Juel Pedersen
Formand
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