Invitation til Alternativet Storkreds Sjælland Årsmøde 30 MAJ 2021
Kære alle
Alternativet Storkreds Sjælland inviterer hermed til årsmøde og opstillingsmøde. At møderne
ligger sent, er for at give plads til at lokalforeningerne Køge, Ringsted, Sorø, Slagelse,
Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Lejre, Roskilde og Greve Solrød, som hermed får en
chance for at komme på plads i nye større forening, inden storkredsens års- og
opstillingsmøde. Navnet på den nye forening er ikke helt givet endnu.
På baggrund af behovet for sammenlægning af lokalforeninger, har Storkredsbestyrelsen
besluttet at udskyde årsmødet, således at sammenlægningen var på plads først. Det betyder
at årsmødet afholdes senere end vedtægterne foreskriver. Bestyrelsen håber på mødets
opbakning til dette.
Storkredsens årsmøde, Søn. d. 30 MAJ 2021 kl. 12:00 14:00
Storkredsens opstillingsmøde, Søn. 30 MAJ 2021 kl. 14:30 16:00
I lyset af COVID19 situationen og COVID19 restriktionerne blive møderne afholdt online, så
flest muligt har mulighed for at deltage.
Link - Kun tilmeldte på eventet har stemmeret.
Hvis der er forslag fra medlemmerne, skal det være Storkredsen i hænde inden lørdag den
02 MAJ 2021 inden klokken 23:00.
Er der nye kandidater til FT eller RV21 skal der indsendes opstillingsgrundlag senest lørdag
den 02 MAJ 2021 inden klokken 23:00.
Brug vedhæftede - “Opstilling folketing og region 2021“
Ligeledes, hvis der er nye kandidater til Storkredsbestyrelsen, POFO, Dialogråd,
Storkredsens HB medlem, skal der indsendes opstillingsgrundlag senest lørdag den 02 MAJ
2021 inden klokken 23:00.
Brug vedhæftede - “Opstillingsgrundlag_POFO_Dialogrådet_HB_Storkredsbest_2021”
Allerede valgte kandidater kan genvælges efter en kort præsentation.
Endelig dagsorden til begge møder udsendes søndag den 16 Maj 2021.

💚💚💚
Venligst på vegne af
Storkredsbestyrelsen Sjælland
Ida, Mariann og Dan

Årsmøde dagsorden Alternativet Storkreds Sjælland
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Afstemning
Valg af stemmetællere
Valg af referenter
Bestyrelsens beretning for storkredsen
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse fra foregående kalenderår.
Godkendelse af budget for indeværende kalenderår 2021, herunder valgbudget.
Franciska Rosenkilde - Nyt fra PL
Rapportering fra medlemmer:
a. Politisk Forum
b. (Dialogråd)
10. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
11. Valg
a. Valg til bestyrelsen
b. Valg af suppleanter
c. Valg af revisor
12. Eventuelt
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dagsorden Alternativet Storkreds Sjælland opstillingsmøde
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Afklaring af afstemningsprocedure
5. Valg af RV kandidater
6. Valg af FT kandidater
7. Valg af 1. storkreds medlem til Hovedbestyrelsen
8. Valg til Politisk Forum
9. Valg til Dialogrådet
10. Valg af 1 personlig suppleant for storkredsens hovedbestyrelsesmedlem
11. Evt.

