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Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde  

 
Sund By Netværket indkalder til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 i Fællessalen 
på Christiansborg. Mødet foregår fra kl. 9.30 til 12, - kom i god tid, da vi skal igennem sikkerhedskontrollen til 
Christiansborg.  
Mødet er varslet på Årsmødet den 16. marts 2011 i forbindelse med vedtagelsen af vedtægtsændringerne, men 
hermed den officielle indkaldelse. Ifølge de nye vedtægter deltager koordinatorerne i repræsentantskabsmødet, 
men også ledere og chefer fra sundhedsområdet, der ikke er koordinatorer, kan deltage med taleret, men uden 
stemmeret, da hvert medlem kun har en stemme som formelt afgives af koordinatoren. 

Den foreløbige dagsorden for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde:  

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referenter 
3. Valg af formand (i valgår) 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
5. Valg af kritisk revisor 
6. Indkomne forslag 
7. Eventuelt 

 
Ifølge vedtægternes § 5, stk. 5. skal forslag til behandling indsendes til bestyrelsen v/sekretariatet senest tre uger 
før repræsentantskabsmødets afholdelse. Såfremt der rettidigt indkommer medlemsforslag udsender bestyrelsen 
endelig dagsorden med indkomne forslag senest 14 dage før mødet.  
Den 17. maj er deadline for indkomne forslag, som sendes pr mail til sekretariatet: crk@kl.dk.  
Den 25. maj udsendes den endelige dagsorden med eventuelle bilag til det ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde.  

Ifølge vedtægternes § 5, stk. 7. foregår afstemninger på repræsentantskabsmødet ved simpelt flertal. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes med fuldmagt, men medlemmerne kan 
sende en suppleant med stemmeret, hvis Sund By koordinatoren er forhindret i at deltage.  

Ifølge vedtægternes § 5, stk. 8. kan ledere og chefer fra sundhedsområdet, der ikke er koordinatorer, deltage med 
taleret, men uden stemmeret. De er valgbare til bestyrelsen og formandskab. 
 
Valg af formand, bestyrelse og kritisk revisor 
På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal der vælges:  

 Ny formand for Sund By Netværket. Formanden vælges for en to årig periode, og kan kun vælges blandt 
medlemmerne. 

 Fire medlemsrepræsentanter, hvoraf mindst to skal være koordinatorer. Bestyrelsen består af fire 
medlemsrepræsentanter ud over formanden, men da Mette Jacobsen fra Hjørring Kommune ikke er på valg, 
skal der i 2011 vælges fire repræsentanter. Da medlemsrepræsentanterne vælges forskudt, vil den ene plads i 
bestyrelsen være for en 1-årig periode, mens de to resterende er for en 2-årig periode. Mette Jacobsens 
mandat strækker sig frem til 2012.  

 To suppleanter til bestyrelsen, heraf mindst én koordinator. Suppleanterne vælges for et år ad gangen.   

 Kritisk revisor af sin midte.  
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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.  
 
Obs. Både hvad angår formandsposten samt en bestyrelsespost: Du bedes i den skriftlige motivering angive om 
du opstiller som koordinator eller som medlemsrepræsentant UDEN at være koordinator.  
 
Kandidater til posten som kritisk revisor bedes også tilkendegive deres kandidatur ved at kontakte sekretariatet.  
Læs mere om bestyrelsens arbejdsopgaver i funktionsbeskrivelsen, bilag 1.  
Læs også den motiverede begrundelse om arbejdet i bestyrelsen fra den konstituerede formand, bilag 2.  
 

Kandidaturer indsendes til sekretariatet; crk@kl.dk, senest d. 24. maj 2011. 
 
Øvrige medlemmer 
Bestyrelsens øvrige medlemmer – ud over de medlemsvalgte – er:    

 En Healthy City-repræsentant, udpeget blandt de to danske medlemmer – Horsens eller Københavns 
Kommuner. 

 En repræsentant fra hver af Sund By Netværkets faste nationale samarbejdspartnere – Sundhedsstyrelsen, 
Statens Institut for Folkesundhed, KL og Danske Regioner.  

   
Det vil på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 8. juni fremgå hvem de øvrige medlemmer af 
bestyrelsen er og, så vidt muligt, vil disse bestyrelsesmedlemmer være til stede.  
 
Med venlig hilsen  
 
Christina Krog 
Specialkonsulent 
Sund By sekretariatet 

mailto:crk@kl.dk

