
 

Omkonstituering  
  
  
Fortsætter uændret  

Forperson: Stine  
Næstforperson: Palle  
  
Bestyrelsesmedlem: Tove  
Kasser: Julie  
Bestyrelsesmedlem: Katinka  
Bestyrelsesmedlem: Jens  
Bestyrelsesmedlem: Kim  

  

Budget 2017  HB vedtog 19-09 at ’storkredsforeningen og lokalforeningerne i 
storkredse i fællesskab blive enige om, hvorledes midlerne skal 
fordeles imellem dem – herunder også midler til opsparing til valg. 
Udbetaling af midler fra landsforeningen forudsætter, at 
hovedparten af foreningerne i storkredsen er enige.’ 
Med dette udgangspunkt og i fortsættelse af bestyrelsens drøftelse 
28-11 pkt. 4 drøftedes flere forskellige modeller for hvordan 
fordelingen kan foregå. Det er kompliceret stof, hvorfor vi 
afsluttede punktet med at bevilge os en kort tænkepause på 
grundlag af en model Kim rundsender snarest. Budget 2017 og 
kredsens forslag til fordelingsnøgle fastlægges samlet. 
Besluttet at storkredsen ved drøftelserne med lokalforeningerne 
repræsenteres af Julia og Palle. Lokalforeningerne inviteres til 
fordelingsmøde primo januar. 

   

Kommunikation  
  

Der har været en indledende drøftelse, men punktet tages igen op 
til næste bestyrelsesmøde.  

  

  
  
  

Storkreds   København   

Re ferat   

Dag og tid   Den 6. december kl .   16:00   

Sted   Gennemsigtighed, Åbenrå 33, 1124 København K   

Fra bestyrelsen deltog   Stine, Jens, Katinka, Kim, Tove, Julie og Palle   

Andre deltagende   Lia Sofi a     

Referent   Lia Sofia     

Dagsorden   Omkonstituering   
Budget 2017   
Kommunikation   
Vedtægtsopfordring fra Ivan Flænsdahl   
Eventuelt   



Eventuelt  
  
Kathrines 
arbejdsopgaver  
  
  
  
  
  
FV Kandidatmøde  

  
  
Til næste bestyrelsesmøde forbereder Stine et forslag om hvilke af 
Kathrines opgaver hun er klar til at overtage, hvilke hun skal have 
hjælp til og hvad resten af bestyrelsen overtager. Dette gælder 
både de opgaver Kathrine havde påtaget sig igennem bestyrelsen 
og andre opgaver hun havde påtaget sig, i forbindelse med 
storkredsen, uden om bestyrelsen, som hun ikke længere selv 
varetager.  
  
Mødet med storkredsens folketingskandidater bliver muligvis den 
23. januar ud fra afstemningen i kandidaternes facebookgruppe.  

 

Dato for næste 
bestyrelsesmøder  

  
 
Derefter følgende 
datoer 
 

Næste bestyrelsesmøde bliver den 3. januar kl. 17:00 hvis ikke 
andet bliver aftalt.  
  
 
Den 17. januar kl. 17:00  
Den 31. januar kl. 17:00 
Den 14. februar kl. 17:00  
Den 28. februar kl. 17:00  
Den 14. marts kl. 17:00  
Den 28. marts kl. 17:00  
  

  

  


