
Love for ”Pædagogisk klub” i FOA Frederikshavn  
 
  
§ 1 – Formål 
Faggruppeklubben, herefter benævnt som ”Pædagogisk klub” har til formål at samle 
alle faggrupper i pædagogisk sektor, indenfor FOA – Fag og Arbejde, Frederikshavn 
afdelings område. Pædagogisk klubs hovedopgave er at tilbyde aktiviteter og 
arrangementer for sektorens medlemmer.  
 
  
§ 2 – Medlemskab 
Pædagogisk klub er underlagt FOA Frederikshavn og er således under dennes love og 
vedtægter. Alle medlemmer af pædagogisk sektor i FOA Frederikshavn er obligatorisk 
medlem af Pædagogisk klub. Ledige, efterlønsmodtagere og pensionister, kan forblive 
medlem af Pædagogisk klub. 
 
Medlemskab, herunder mulighed for at fravælge medlemskab af Pædagogisk klub 
følger FOA Frederikshavn afdelingsloves § 8.   
 
 
§ 3 – Generalforsamling 
Stk. 1 
Sektorgeneralforsamlingen er Pædagogisk klubs højeste myndighed. Kun den kan 
forandre klubbens love.  
 
Stk. 2  
På den årlige sektorgeneralforsamling, der jf. afdelingslovene afholdes i september 
måned, fremlægges og indstilles følgende: 
 
A. En orientering om afholdte arrangementer i Pædagogisk klub i det  
    forgangne år 
B. Status på indtægter og udgifter i Pædagogisk klub 
C. Indstilling til næste års kontingent for medlemmer af Pædagogisk klub 
 
Stk. 3  
Sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt sendes til 
pædagogisk sektor, senest 14 dage inden sektorgeneralforsamlingen.   
indkalde  
§ 4 Afstemning 
Til ændringer af lovene i Pædagogisk klub fordres mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 
Alle andre beslutninger kan afgøres ved almindeligt flertal og ved håndsoprækning. 
Dog skal skriftlig afstemning finde sted, når blot et medlem fremsætter begæring 
herom. 
 
 
 
 
 
 



§ 5 Bestyrelse/Valg  
Stk. 1  
Formand for Pædagogisk klub er den til enhver tid valgte sektorformand.  
  
Stk. 2  
Bestyrelsen for Pædagogisk klub består af den til enhver tid siddende sektorbestyrelse 
for pædagogisk sektor i FOA Frederikshavn.  
  
 
§ 6 Bestyrelsens virksomhed  
I det Pædagogisk klubs formand og bestyrelse, er samme valgte personer som 
sektorformand og sektorbestyrelse, integreres Pædagogisk klubs virksomhed i det 
almindelige sektorbestyrelsesarbejde i pædagogisk sektor.  
 
Der føres således ikke selvstændige mødereferater fra Pædagogisk klubs 
bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Disse vil være en integreret og 
selvstændigt dagsordensat del på sektorbestyrelsesmøder og 
sektorgeneralforsamlinger.  
 
 
§ 8 Økonomi.  
Alle udgifter til arbejdet i Pædagogisk klub, finansieres via det klubkontingent, der 
efter indstilling vedtages på den årlige sektorgeneralforsamling i september måned.  
 
Klubkontingentet opkræves sammen med forbunds- og afdelingskontingentet. 
 
 
Således vedtaget på sektorgeneralforsamlingen i pædagogisk sektor d. 29. september 
2015. 


