FDF Landsdel 2

Landsdelsmøde 28. februar 2022
kl. 19.00 – 21.30
1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Godkendelse af dagsorden samt beslutning om landsdelsmødet vil godkende yderligere kandidater til
landsdelsledelsen på selve mødet, jf. vedtægternes § 10, pkt. 3
•

•
•

Da der ved fristens for at stille op som kandidat til landsdelsledelsen, kun er indkommet 2 kandidater til de 3 pladser der
skal vælges folk til, indstiller landsdelsledelsen til landsdelsmødet, at fristen på 5 uger, fraviges på landsdelsmødet d. 28.
feb. 2022.
Så eventuelt nye kandidater kan melde sig på dagen, inden dagsordenens pkt. xxx.
I den forbindelse skal det nævnes at den siddende landsdelsledelse, har forslag til løsning af kassereropgaven, men dette
selvfølgelig først afgøres ved den efterfølgende konstituering, når den nye landsdelsledelses sammensætning kendes.

3. Landsdelsledelsens beretning for 2021
Aflægges mundtligt.
4.

Præsentation af kandidater til Landsdelsledelsen.
•
Mette Saxling – FDF Landskredsen
•
Søren Carøe. – FDF Randers 2
•
????
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5. Regnskab for 2021
Bilag 1: Landsdelens regnskab for 2021.

6. Plan for Landsdelen for 2022
Bilag 2: Plan for landsdele

.
7. Forslag fra Landsdelens kredse.
Der er ikke indkommet forslag.

8. Budget for 2023
Bilag 3: Forslag til budget for 2023.

9. Valg til Landsdelsledelsen
Kandidater til landsdelsledelsen- der er 3 pladser der skal vælges til.
o Mette Saxling – FDF Landskreds
o Søren Carøe – FDF Randers 2
o ????

10. Valg til repræsentantskabspladser
A.

Vesterbølle Efterskole – vælges for 2 år
•
Søren Timmermann Olesen, FDF Øster Hornum er udtrådt i perioden – i stedet forslår LDL Susanne
Rasmussen, FDF Silkeborg 2., om er blevet indsuppleret på STO plads og pt. sider i VEs bestyrelse.
•
Bente Thorup, FDF Stoholm – er ikke på valg...
•
Grethe Andreasen, FDF Støvring – er ikke på valg.

B.

Silkeborg Højskole – vælges for 2 år
•
Flemming Würtz, FDF Harridslev er på valg – modtager genvalg
•
Karin Nielsen FDF Randers 2 – er ikke på valg.
•
Michael Hjorth FDF Viborg 3 – er ikke på valg.

10. Valg af revisorer
Hanne Langdahl, FDF Veggerby - er på valg - modtager genvalg
Susanne Kjær Danielsen - er på valg - modtager genvalg.

11. Eventuelt.

