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Dagsorden for Repræsentantskabets ekstraordinære møde og temadag
Sund By Netværket indkaldte den 23. maj 2012 til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 27.
september 2012. Mødet finder sted:
KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 Kbh. S fra kl. 10-11.30. Mødelokalet ligger på 1. sal, lige op ad trappen fra
atrium.
I direkte forlængelse af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde inviteres SBN-koordinatorer til at deltage i
den årlige temadag for koordinatorerne. Samme sted, blot fra kl. 11.30.-16.30. HUSK at tilmelde dig dagen via
kalenderen på hjemmesiden.
Ifølge vedtægternes § 5, stk. 5. skal forslag til behandling indsendes til bestyrelsen v/sekretariatet senest tre uger
før repræsentantskabsmødets afholdelse. Bestyrelsen udsender derefter den endelig dagsorden med indkomne
forslag senest 14 dage før mødet. Der er ikke indkommet punkter til dagsordenen ved deadline den 6.9.12.
Yderligere giver netværkets vedtægter mulighed for, at ledere og chefer fra sundhedsområdet, der ikke er
koordinatorer, kan deltage med taleret. Hvert medlem har én stemme, som formelt afgives af koordinatoren.
Kl. 9.30 Ankomst, kaffe & croissant
Kl. 10

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

1) Velkomst, valg af dirigent og referent
2) Sidste nyt fra bestyrelsen v/formanden
3) Godkendelse af forslag om strategi for Sund By Netværket 2013-16 – bilag 1
Afstemning om ændringsforslag fra Rødovre Kommune – bilag 1-1
4) Revideret budget for 2013 – bilag 2 og bilag 2-25) Valg af kritisk revisor
6) Eventuelt
Kl. 11.30 DNA networking – udnyt dit netværkspotentiale v/ erhvervscoach Susie Lynge
- Oplæg og drøftelse – læs om oplægget og Susie Lynge - bilag 3
Kl. 13

Frokost med sandwich

Kl. 14

Fra strategi til projekter – hvordan?
- Idéudvikling og –veksling i grupper og fælles

Kl. 16.15 Afrunding og tak for i dag med et glas og lidt lækkert

Processen vedr. udvikling af ny strategi for Sund By Netværket
I august 2011 besluttede netværkets bestyrelse at igangsætte arbejdet med at udvikle en ny strategi, idet den
nuværende udløber ved udgangen af 2012. Bestyrelsen udarbejdede et udkast med konsulentbistand fra
Implement, og fremlagde den til drøftelse med repræsentantskabet på det årlige møde i marts 2012. Frem til den
10. april 2012 havde repræsentantskab og medlemmer i øvrigt muligheden for at indsende flere kommentarer,
indsigelser og ideer. Det gjorde fire – hhv. personer og kommuner, og med afsæt i disse gennemarbejdede
bestyrelsen strategien endnu en gang. Det medsendte forslag til netværkets strategi for 2013-16 blev udsendt til
repræsentantskabet d. 23. maj 2012 sammen med indkaldelsen til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde d.
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27. september 2012. Indkaldelsen fastsatte bl.a. vilkårene for eventuelle ændringsforslag vedr. strategien:
”Ændringsforslag kan indsendes frem til tre uger før det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, og vil blive
stemt om på mødet den 27. september: Den 6. september er således deadline for ændringsforslag vedr. strategi
2013-16, og skal sendes pr mail til crk@kl.dk.” Der er indkommet et ændringsforslag fra Rødovre Kommune (bilag
1-1) samt en kommentar vedr. strategien fra Københavns Kommune – se på hjemmesiden: http://sund-by-

net.dk/nyheder/nyhedsbrev-juni-2012/strategi-og-ekstraordinaert-repraesentantskabsmoede/
Bilagsoversigt
Bilag 1: Forslag til ny strategi for Sund By Netværket 2013-16
Bilag 1-1: Ændringsforslag til strategien fra Rødovre Kommune
Bilag 2: Indstilling vedr. revideret budget 2013
Bilag 2-2: Revideret budget 2013
Bilag 3: Kort om DNA networking og oplægsholderen Susie Lynge
Bilag 4: Sund By Netværkets årshjul
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