Vedtægter for PLS- xxx
Navn og sted
§1 Afdelingens navn er PLS-xxx, er hjemmehørende på adresse xxx
Formål og virke
§ 2 PLS -xxx har til virke som lokal afdeling i Pædagogstuderende Landssammenslutning (PLS)
§ 3 PLS -xxx har som formål at varetage de studerende på Pædagoguddannelsen xxx s interesser både
lokalt og nationalt i overensstemmelse med PLS’ vedtægter og principprogram.
Medlemskab
§ 4 Medlemmer af PLS xxx er alle studerende ved Pædagoguddannelsen xxx, som er medlem af
Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS).
Generalforsamling
§ 5 Generalforsamlingen er den øverste myndighed og afholdes én gang årligt. Generalforsamlingen
skal afholdes om foråret.
§ 6 Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske senest 2 uger før afholdelse ved opreklamering på
Pædagoguddannelsen xxx
§ 7 Dagsorden til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende:
1 Valg af referent og ordstyrer.
2 Godkendelse af beretning fra styregruppen
3 Vedtagelse af budget og godkendelse af regnskab
4 Vedtagelse af arbejdsplan
5 Valg til tillidsposter.
Valg af 1 repræsentant til PLS hovedbestyrelse.
Valg af suppleant til PLS hovedbestyrelse.
Valg af tovholder.
Valg af økonomiansvarlig.
6 Eventuelt.

Styregruppen skal som minimum bestå af tovholderen, den økonomiansvarlige og
hovedbestyrelsesrepræsentanten. Såfremt flere af ovenstående poster varetages af samme person,
indsupplerer afdelingens ordinære medlemmer til styregruppen, så den består af minimum 3
personer og maksimalt fem personer.
§ 8 Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte, som er studerende på
pædagoguddannelsen xxx, og som er medlemmer af PLS.
§ 9 Ved kampvalg til personvalg foretages en skriftlig afstemning.
Ekstraordinær generalforsamling
§ 10 Såfremt fem medlemmer af afdelingen ønsker en ekstraordinær generalforsamling meddelelses
dette til tovholderen skriftligt. Tovholderen indkalder derefter til ekstraordinær generalforsamling.

Mødet indkaldes med minimum én uges varsel til aktive i afdelingen på mail samt opreklamering på
uddannelsesstedet.
Opløsning af PLS-xxx
§ 11 Såfremt fem medlemmer af PLS på Pædagoguddannelsen xxxx ønsker at opløse PLS afdelingen
meddelelses dette til tovholder skriftligt. Tovholderen indkalder derefter til ekstraordinær
generalforsamling, dette indkaldelse med minimum en uges varsel til aktive i afdelingen på mail samt
opreklamering på uddannelsesstedet. PLS-xxx kan dermed opløses ved afstemning med 2/3 flertal.
Ændring og ikrafttrædelse
§ 12 Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling
§ 13 Vedtægterne træder i kraft ra deres vedtagelse på generalforsamlingen d. xx.xx.xxxx

