
Lands- og repræsentantskabsmøde 2019  

  Nye tider, nye skikke. For første gang holder vi L&R på en dag.  

Program Den 27. april 2019  

Kl. 8.30 - 9.50 Ankomst, registrering og kaffe 

Kl.10.00  Velkomst og lysceremoni 

Kl. 10.15 Mette Rix har fokus på os i SI Danmark og hvem vi er. Det er starten på en proces, 

hvor vi sætter fokus på os selv som organisation og på, hvor vi vil hen. Se nedenfor.  

Kl. 12.30 Afrunding og information om processen fremover. 

Kl. 12.45 Frokost 

Kl. 13.30 Lands- og Repræsentantskabsmøde incl. Kaffepause. 

Kl. 16.30 Afslutning 

Mette Rix har kommunikation og performance som sit arbejdsfelt. Hendes opgave er at føre os 

igennem en lang proces, hvor vi bliver tydelige om, hvem SI Danmark er og hvad vores 

berettigelse som organisation er. Mette Rix ser os som en vigtig spiller i tiden, vi har den rigtige 

dagsorden:  

a global voice for women 

Derfor har vi valgt at tilpasse os tiden ligesom andre store organisationer fx B&O. 

Mødet er for alle medlemmer af SI DK. Vores store ønske er, at rigtig mange vil komme og være 

med. Jer, der er valgt som repræsentant for jeres klub, må i særdeleshed gerne møde op. 

Udfyld tilmeldingsblanketten og vær med til en konstruktiv dag i soroptimismens tegn.  

Pris for deltagelse er kr. 495,00.  

På gensyn. 

Else Lücking 

Unionspræsident 

 

 

 

 

 



Dagsorden 

I henhold til unionsvedtægterne §5, stk. 3 indkalder forretningsudvalget (FU) hermed til Lands- og 

Repræsentantskabsmøde den 27. april 2019 på Milling Hotel Park i Middelfart.  

1) Præsentation af dirigent  

2) Valg af 3 stemmetællere og 3 stemmesamlere (Region 8) 

3) Beretninger 2017-18 til godkendelse. 

• Past præsident gives lejlighed til at kommentere sin beretning 

• Guvernørerne gives lejlighed til at kommentere deres beretning. 

• Programme Director og komitéformænd gives lejlighed til at kommentere deres beretninger. 

Alle de skriftlige beretninger forelægges repræsentantskabet til godkendelse. 

Alle har ret til at stille spørgsmål til punkt 3. 

Unionspræsident Else Lücking giver status på unionens tilstand. 

4) Valg til den kommende funktionsperiode. 

a) Præsident elect 2019-2020 og Unionspræsident 2020-2022. pt. ingen kandidat 

b) dGodkendelse af kommende unionssekretær og suppleant 2019-2020 og unionssekretær 2020-

2022. pt. ingen kandidat.  

c) Valg af guvernør 2019-2021: SI Helsinge indstiller Signe Justesen  

d) Valg af guvernørsuppleant 2019-2021SI Slagelse indstiller Karen-Lisbet Jacobsen 

e) Valg af landsekretær 2019-2021: SI Vejle indstiller Hanna Rasmussen 

f) Valg af 2 medlemmer til Finanskomiteen 2019-2021: SI Birkerød Indstiller Barbro Persson og SI 

Skive indstiller Lone Marie Meier Knudsen 

g) Valg af 2 medlemmer til Lovkomiteen 2019-2021 SI Aalborg indstiller Marianne Vrist. Mangler 

en kandidat. 

h) Valg APD (Assistant Programme Director) 2019-2021: SI Birkerød indstiller Anne-Grete Cobley. 

i) Valg af RPD (Regions Programme Director) 2019-2021 

j) Region 1 SI Mariager Fjord indstiller Susanne Riise 

k) Region 2 SI Silkeborg indstiller Aase Krag-Petersen. Villig til genvalg 

l) Region 3 Ingen kandidat 

m) Region 4 SI Tønder indstiller Ruth Ørbæk Petersen 

n) Region 8 – pt. ingen kandidat 

o) Valg af extension 2019-2021  

p) Region 3 SI Horsens indstiller Lone Dalstrupe 

q) Region 5 SI Birkerød indstiller Anne Marie Folmann  

r) Region 7 SI Holbæk indstiller Hanne Tvedegaard Larsen 

s) Valg til Legatkomiteen pt. ingen kandidat 

5) Unionskassereren kommenterer unionsregnskabet, forelægges repræsentantskabet til godkendelse. 

6) Unionskassereren forelægger budget for 2019-2020 herunder fastsættelse af kontingent, evt. 

indmeldelsesgebyr og fastsættelse af rejsegodtgørelse og dagpenge jf. vedtægternes §19 til 

vedtagelse.    

7) Forslag fra forretningsudvalget 

8) Indkomne forslag. 

9) Lands- og repræsentantskabsmødet i 2020 holdes den 24.-26. april på Menstrup kro ved Næstved. 



10) Eventuelt – alle har taleret 

Såfremt en repræsentant er forhindret i at deltage i et repræsentantskabsmøde erstattes hun af en 

suppleant.  

Forretningsudvalget gør opmærksom på, at alle repræsentanter har pligt til at deltage i hele mødet. 

Forretningsudvalget beder alle møde i god tid, så registrering og udlevering af stemmestedler kan finde 

sted. 

Medbring love og vedtægter, medlemsbogen, Soroptima marts 2019 incl. Regnskab og 

budget.  HUSK eget navneskilt. 

På forretningsudvalgets vegne  

Else Lücking og Tove Jæger     

 

 

 

 

 


