
Soroptimist International Silkeborg
Tirsdag den 14. januar 2020, kl. 18.30 på Gødvad Plejecenter,

Protokolat

1. Valg af dirigent : bestyrelsen foreslår Marianne - Marianne konstaterede at indkaldelsen var sket

rettidig, og at vi var beslutningsdygtige. Fuldmagt fra Rigmor og Olga.

2. Præsidenten aflægger beretning: Ina aflagde beretning - ses på hjemmesiden. Godkendt

3. Kassereren aflægger regnskab lor 201812019 og forelægger budget for 202012021: Solveig
havde meldt afbud, Kirsten fremlagde regnskab og budget - godkendt

En enkelt kommentar fra Maria om at Agnes var skuffet over, at ikke så mange havde været til
influenza vaccination her i november.

4. Beretning fra klubbens KPD, KAPD, projektgrupper og komiteer

r KPDÆ(APD
r Extension udvalg

' pR-udvalg

r Webmaster

' Facebook
. SOS-bømebyerne
¡ Gambia projekter
. Ukraineudvalget
. .Rumæniensudvalget

I Bedstemorordning
r Lokal studiestøtte

5. Valg af bestyrelse og klubmester
a. præsident Ina - på valg, kan ikke genvælges - Solveig valgt
b. vicepræsident Trine - på valg, kan ikke genvælges - Inger valgt
c. klubsekretær Kirsten - på valg, kan ikke genvælges - Trine valgt
d. kasserer Solveig - på valg, kan genvælges - Kirsten valgt
e. bestyrelsesmedlem Inga - ikke på valg
f. suppleant, | fu, Jeanette - på valg, kan ikke genvælges - Birgitte valgt
g. klubmester Pia-nan - på valg, kan genvælges - genvalgt - Tak til Pia for mange års indsats.

6. Valg af repræsentant og suppleanf til Danmarksunionen
a. repræsentant Ina - på valg - Solveig valgt

repræsentant Solveig - ikke på valg - Kirsten valgt
b. suppl. Trine - på valg, kan genvælges- genvalg

suppl. Beth - ikke på valg

7.Yalg af KPD og KAPD
a. KPD Aase - ikke på valg- da både KPD og KAPD er på valg samme år, bliver Aase valgt for2 år

b. KAPD Susanne - ikke på valg

8. Extension
a. Ulla, repræsentant for extension i bestyrelsen - ikke på valg



b. Beth - på valg : valgt Birthe
c. Ina - på valg : valgt Kirsten

herudover hjælper både Karen og Ina.

9.Yalg af revisor og revisor suppleant:
a. Revisor Marianne - ikke på valg
b. Rev. suppl. Dorte - på valg: genvalgt

10. Fastsættelse af Kontingent Bestyrelsens forslag: Uændret

11. Indkomne forslag. Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen: Godkendt
Ændring til klubreglement:
Nyt punkt 25 Persondataforordningenaf 25. maj 2018 (GPDR)
Præsidenten er dataansvarlig på klubbens vegne.
Sekretær, kasserer, webmaster og extension er databehandlere, alle er ansvarlige for at behandle
personfølsomme oplysninger forsvarligt.
Hvert år l. oktober påhviler det bestyrelsen at rydde op i Ssiske arkiver og digitale oplysninger, når det
nye klubår begynder.
Medlemmernes medlemsaccept opbevares hos sekretæren og forefindes ligeledes på klubbens
hjemmeside - efter login.

Punkt 1. stk. 7 efter 1. sætning
I særlige tilfælde beslutter præsidenten/bestyrelsen at der kan sendes en opmærksomhed.

12.F,vt. supplerende kommentarer til de skriftlige gruppeberetninger: Dorte informerede fra
referatet om Ukraine projektet. Det er helt fantastisk hvad disse fattige kvinder formår at hjælpe og
gennemføre. Brøndrensning - virkelig vigtig at fä rent vand. Der er også meget hustru vold i Ukraine,
også det forsøger gruppen at Ë sat focus på. Rapporten findes på trjemmesiden.

Aase oplyste at der i 2017 12018 var indberettet 69 focusrappo rter i 2018120 I 9 er der kun 46 heraf er 3 0

fra Region 2. Hvordan med brillerne vi afleverer til København- Athena, de mangler at indberette. Det er

vigtigt af hensyn til vores status ved FN at vi indberetter.

13. Eventuelt

.a

drt/*
Dirigent ne Grodt præsident lna Dorfman sekretær Kirsten Tvedebrink


