Generalforsamling 2019
Kl. 13.30 – 14.00: Indskrivning
Kl. 14.00 - 17.30: Generalforsamling

Dagsorden
Konstitueret formand Lene Alsbæk Nielsen byder velkommen

1. Godkendelse af forretningsorden
2. Valg af dirigent og referent
3. Beretning
a) Formandens beretning om foreningens virksomhed.
b) Skriftlige beretninger fra: bestyrelsen, etikudvalget, optagelsesudvalget,
kursusudvalgene og uddannelsesudvalget.
4. Forelæggelse af revideret regnskab v. sekretariatschef Vibeke Lubanski

5. Forslag til vedtægtsændringer

6. Andre forslag

7. Valg
7.a. Valg til formand
Der har inden for tidsfristen meldt sig to kandidater til formandsposten:



Pia Clementsen
Lene Alsbæk Nielsen

7.b. Valg til bestyrelsen
Der skal vælges tre nye bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode:
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:





Clemen Krægpøth – modtager genvalg
Mary a Argjaboda – modtager ikke genvalg
Harald Villemoes – modtager ikke genvalg
Evt. yderligere et medlem

Der skal desuden vælges et medlem for en et-årig periode, idet Kim Matzen har valgt at
udtræde af bestyrelsen

Der skal vælges to suppleanter til bestyrelsen:
a) En suppleant for to år
b) En suppleant for et år

7.c. Valg til uddannelsesudvalget
Der er ingen medlemmer på valg.

7.d. Valg til optagelsesudvalget vedrørende individuelt medlemskab
Der skal vælges et medlem for en to-årig periode:
På valg er:


Vibeke Møller – modtager genvalg.

Inger Jensen blev sidste år valgt som suppleant, men trådte ind i udvalget kort tid efter GF18, da Kim
Nygaard trådte ud. Inger Jensen ønsker at fortsætte i optagelsesudvalget.


En suppleant for to år

7.e. Valg til etikudvalget
Der skal vælges tre medlemmer for en to-årig periode.
På valg er:


Marianne Horst – modtager genvalg




Birgitte Sjødin – modtager genvalg
Lone Holm Feddersen – modtager ikke genvalg

Som suppleant er Janne Oreskov på valg. Janne ønsker at stille op til udvalget som ordinært medlem.
Herudover vælges to suppleanter for to år ad gangen, ligeledes efter bestyrelsens
indstilling.
Alle opstillede skal være godkendt af bestyrelsen i forhold til kriterierne for
etikudvalgsmedlemmer.

7.f. Valg af to interne revisorer (bilagskontrollanter) og en suppleant for en 1-årig
periode
Der skal vælges to revisorer for et år:



Winnie Ørting – modtager genvalg
Majken Kaznelson – modtager genvalg

Der skal vælges en suppleant for et år

8. Eventuelt

