
 
 

 

 

Bestyrelsens forslag og indstillinger 

 

Forslag til generalforsamlingen om minimumsdagsorden 

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen i 2018 gennemføres med minimumsdagsorden, jf. 

vedtægterne for SL, således at punkterne 5) “Kredsbestyrelsens beretning”, 6) “ Kredsens regnskab” 

og 8) ”Fremtidigt arbejde” udgår. 

Dette skal der, jf. vedtægterne, træffes beslutning om på den forudgående generalforsamling i 

kredsen. 

 

Motivation 

Bestyrelsen stiller dette forslag, for at give ”arbejdsro” i en hel valgperiode (forstået på den måde at 

der ikke skal bruges ressourcer på at skrive beretning mm.), og for at skabe muligheden for at 

afvikle generalforsamlingen i 2018, med fokus på fagligt og/eller politisk indhold, som optakt til 

kongressen i november 2018. 

I lyset af den gode økonomi vi har, forslår vi, at vi på generalforsamlingen i 2019 fastholder punkt 

10) Kredsens budget på dagsordenen. Det gør vi for at vi på generalforsamlingen kan få en 

diskussion af hvordan kredsens økonomi skal disponeres. 

 

Forslag om valg af fanebærer 

Bestyrelsen foreslår, at der på generalforsamlingen skal vælges en fanebærer.  

Konkret foreslås det derfor, at der under punkt 11. i dagsorden for kredsens generalforsamling, 

indføjes et litra h) Fanebærer. 

Såfremt forslaget vedtages foreslås det at valghandlingen skal finde sted allerede på denne 

generalforsamling. 

 

Motivation 

Kredsens røde fane benyttes ved forskellige lejligheder og demonstrationer gennem året. For at 

sikre, at fanen behandles og benyttes med den fornødne respekt stiller bestyrelsen dette forslag, så 

ansvaret for fanen placeres entydig hos én person. 

 

Forslag til antal frikøbte faglige sekretærer 

Bestyrelsen indstiller, at der i den kommende valgperiode vælges 2 faglige sekretærer. 

 

Motivation 

Det er kredsbestyrelsen vurdering, at der med en kredsformand og to faglige sekretærer er mulighed 

for at løfte de politiske opgaver i kredsen, i et tæt samspil med kredsens ansatte konsulenter. 

Arbejdet på kredskontoret er organiseret i en teamstruktur, hvor der er fokus på både at kvalificere 

det faglige sagsbehandlingsarbejde og det politiske arbejde overfor alle arbejdsgivere. 

 

Forslag til bestyrelsens størrelse 

Bestyrelsen indstiller at kredsbestyrelsens størrelse bliver 15 personer 

 

Motivation 

Bestyrelsen ønsker at sikre, at der er en god og bred repræsentation i kredsbestyrelsen, som kan 

byde kvalificeret ind i forhold til alle aspekter af kredsens virksomhed. 

Siden 2009 har bestyrelsen haft denne størrelse og vi oplever en god dynamik i bestyrelsens 

arbejde. 

På den baggrund foreslås det, at fastholde denne størrelse i den næste bestyrelsesperiode. 


