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Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde OG invitation til temadag for
koordinatorer
Sund By Netværket indkalder til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 27. september 2012.
Mødet finder sted i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 Kbh. S fra kl. 10-11.30.
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.
Temadagen har to punkter på dagordenen:
At være et netværk - Oplæg og drøftelse om hvad vi er samlet om, og hvordan vi er sammen.
Fra strategi til projekter - Idéudvikling og input til bestyrelsen ift. at omsætte strategien i 2013 til projekter, der
indfrier medlemmers behov og interesser.
Se bilag 1 - Årshjul med deadlines vedr. projektportefølje og bestyrelsens møder.
Repræsentantskabsmødet
Mødet er varslet på repræsentantskabsmødet den 7. marts 2012 i Silkeborg i forbindelse med drøftelserne af
netværkets kommende strategi. Hermed den officielle indkaldelse.
Ifølge vedtægterne deltager koordinatorerne i repræsentantskabsmødet, men også ledere og chefer fra
sundhedsområdet, der ikke er koordinatorer, kan deltage med taleret. Ifølge vedtægternes § 5, stk. 7. foregår
afstemninger på repræsentantskabsmødet ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende. Hvert medlem har en stemme, som formelt afgives af koordinatoren. Der kan ikke stemmes med
fuldmagt, men medlemmerne kan sende en suppleant med stemmeret, hvis Sund By koordinatoren er forhindret
i at deltage.
Den foreløbige dagsorden for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af forslag om Sund By Netværkets strategi 2013-16 – se bilag 2.
4. Godkendelse af revideret budget for 2013 – eftersendes med den endelige dagsorden.
5. Valg af kritisk revisor, idet den valgte kritiske revisor har trukket sig fra posten
6. Eventuelt
Jf. pkt. 3: Godkendelse af forslag om Sund By Netværkets strategi 2013-16
Forslag til strategi er udsendt med denne indkaldelse til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen
har udarbejdet forslaget på baggrund af drøftelserne på mødet den 7. marts i Silkeborg samt indkomne forslag
frem til den 10. april. Forslaget udsendes i god tid, således at hvert medlem har mulighed for at drøfte strategien
lokalt.
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
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sekretariatet: crk@kl.dk.
Indsendelse af punkter til dagsorden
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.
Den 6. september er således deadline for indkomne forslag, som sendes pr mail til sekretariatet: crk@kl.dk.
Den 13. september udsendes den endelige dagsorden med eventuelle bilag til det ekstraordinære
repræsentantskabsmøde samt indkomne forslag.
Kandidater til posten som kritisk revisor kan henvende sig til Christina Krog i sekretariatet.
På gensyn den 27.9.
Venlige hilsener Christina

Bilag vedhæftet
Bilag 1: Sund By Netværkets årshjul – få et overblik over, hvornår hvilke beslutninger træffes og af hvem, jf.
vedtægterne.
Bilag 2: Sund By Netværkets strategi 2013-16 – bestyrelsens forslag til repræsentantskabets godkendelse.
Udsendt til:
Sund By koordinatorer
Sund By Netværkets bestyrelse, suppleanter samt kritisk revisor
Formænd for Sund By Netværkets tema- og arbejdsgrupper
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