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Dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde 2014
Sund By Netværkets repræsentantskabs årlige møde, der finder sted

den 20. marts 2014 i Aarhus, kl. 13.30 – 16.
Repræsentantskabsmødet foregår i forlængelse af SBNdage 2014 i Aarhus Kommune på Centralværkstedet.

NB. TILMELD dig Repræsentantskabsmødet via kalenderen. Hvis du (forhåbentlig) også ønsker at deltage i
SBNdagene, så vær opmærksom på, at det også kræver sin egen tilmelding (SIDSTE FRIST FOR TILMELDING PÅ
FREDAG d. 7. marts).
………………………………….
Ifølge netværkets vedtægter § 5, stk. 2 skal mødet afholdes i første kvartal, indkaldelse skal ske pr. brev eller mail
til medlemmerne senest otte uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. Dvs. seneste den 23. januar 2014
(indkaldelsen skete 17. januar 2014).
Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde indeholder ifølge § 5, stk. 4 følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referenter
3. Bestyrelsens beretning (bilag 1)
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab (eftersendes i uge 11)
5. Strategi for kommende periode
6. Indkomne forslag
7. Forelæggelse til godkendelse af budget og kontingent
8. Valg af formand (bilag 2)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (Bilag 3-5)
10. Valg af kritisk revisor
11. Eventuelt
Forslag til behandling skal indsendes til bestyrelsen v/sekretariatet senest tre uger før repræsentantskabsmødets
afholdelse (27. feb. 2014). Der er ikke kommet yderligere forslag til behandling, hvorfor dagsordenen er som
ovenstående.
Hvert medlem udpeger én Sund By koordinator, som indgår i repræsentantskabsmøde og deltager med
stemmeret, én stemme for hvert medlem. Ved frafald kan en suppleant deltage med stemmeret. Er dette
tilfældet skal suppleantens navn indsendes til sekretariatet på forhånd – tak, det er der allerede nogen der har
gjort.
Ledere og chefer fra sundhedsområdet, der ikke er koordinatorer, kan deltage med taleret, men uden stemmeret.
De er valgbare til bestyrelsen og formandskab.
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Valg til bestyrelsen 2014
Valgperioden for netværkets formand udløber til det ordinære repræsentantskabsmøde d. 20.3. 2014, og
repræsentantskabet skal derfor vælge en formand.
Desuden er to af de medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg i 2014, jf. vedtægternes § 6:
Stk. 1 Formanden vælges for en to årig periode på det ordinære repræsentantskabsmøde, og kan kun vælges
blandt medlemmerne.
Formanden er Sund By Netværkets officielle repræsentant, og danner sammen med næstformanden
formandskabet.
Stk. 2 Til bestyrelsen vælges herudover fire medlemsrepræsentanter, hvoraf mindst to skal være koordinatorer. To
vælges i lige år og to vælges i ulige år.
Og senere i stk. 5.: Alle medlemmer kan opstille en kandidat til formandspost og bestyrelse fra egen organisation.
Kandidater til formandsposten skal 14 dage inden valget indgive en skriftlig motivering for deres kandidatur.
Opbakning fra deres bagland til kandidatur forudsættes. Kandidater til bestyrelsen skal indgive kort skriftlig
motivation for deres kandidatur 14 dage inden valget.
Kandidater til formandsposten og bestyrelse fremlægger en mundtlig præsentation af deres kandidatur på
repræsentantskabsmødet inden valget.
Der skal udover de to bestyrelsesmedlemmer vælges to suppleanter samt en kritisk revisor, jf. § 6, stk. 3 & 4.
Valg afholdes i følgende rækkefølge:
1. Valg af formand – se bilag 2 (kandidatur skulle have været indsendt senest d. 3.3. 2014 kl. 12)
2. Valg af to bestyrelsesmedlemmer – se bilag 3-5 (kandidatur skulle have været indsendt senest d. 3.3. 2014 kl.
12)
3. Valg af to suppleanter - interessetilkendegivelse modtages gerne på forhånd, men man kan stille op på mødet
4. Valg af kritisk revisor - interessetilkendegivelse modtages gerne på forhånd, men man kan stille op på mødet

For yderligere information/spørgsmål kontakt bestyrelsesformand Ingunn S. Jakobsen tlf. 76 29 70 25 eller
ingunn.s.jacobsen@horsens.dk.
På gensyn
Venlige hilsner Charlotte
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