
 

 

DAGSORDEN 

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

Repræsentantskabsmøde den 24. april 2021 som et virtuelt møde. 

 

1. Præsentation af dirigent. 

2. Beretninger 2019-2020 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 2. 

• Unionspræsident Karen Teglgaard giver status på unionens tilstand. 

3. Valg til den kommende funktionsperiode. 

 a) Præsident elect 2021-2022 og suppleant i FU og unionspræsident 2022-2024. SI 

Vejle indstiller Ida Gormsen. 

 b) Godkendelse af ekstra suppleant i FU 2021-2022 og kommende unionssekretær 

2022-2024. Ida Gormsen har udpeget Annette Huss, SI Vejle. 

 c) Valg af guvernør 2021-2022. SI Slagelse indstiller Karen-Lisbet Jacobsen til genvalg 

pga. særlige omstændigheder, hvilket er godkendt af lovkomiteen. 

 d) Valg af guvernørsuppleant 2021-2022. SI Lolland indstiller Annette Creutzberg 

Mikkelsen (nuværende suppleant stiller op som præsident elect).  

  d1) Valg af guvernørsuppleant 2021-2023. SI Tønder indstiller Joan Sommer Hansen. 

 e) Valg af landssekretær 2021-2023. SI Vejle indstiller Hanna Rasmussen. 

 f) Valg af intern revisor 2021-2023. SI Holbæk indstiller Hanne Tvedegaard Larsen. 

 g) Valg af 3 medlemmer til Finanskomiteen 2021-2023. SI Birkerød indstiller Barbro 

Persson, SI Aarhus indstiller Birgit Madsen. Der er en ledig plads.  



 h) Valg af 3 medlemmer til Lovkomiteen. SI Aalborg indstiller Marianne Holmkær Vrist 

for 2021-2022, SI Nykøbing Falster indstiller Mariann Jørn Hansen Egholm for 2021-

2023, SI Skive indstiller Lone Marie M. Knudsen for 2021-2023. 

  

 i) Valg af APD (Assistant Programme Director) 2021-2023. SI Silkeborg indstiller Aase 

Krag-Petersen. 

 j) Valg af RPD (Region Programme Directors, region 1, 2, 4, 8) 2021-2023. 

 j1) Region 1 - ingen kandidat. 

 j2) Region 2 - SI Grenaa indstiller Hanne Slot Meyer. 

 j3) Region 4 - SI Tønder indstiller Anne Mette Friis Pedersen. 

 j4) Region 8 - SI Ringsted indstiller Hanne Duffy. 

 k) Valg af extension 2021-2023 (region 1, 3, 5, 7). 

 k1) Region 1 - ingen kandidat 

 k2) Region 3 - SI Vejle indstiller Evabeth Mønster 

 k3) Region 5 - SI Birkerød indstiller Anne Marie Folmann 

 k4) Region 7 - SI Holbæk indstiller Hanne Tvedegaard Larsen 

 l) Valg af 1 medlem til Legatkomiteen. Ingen kandidat. 

4) Unionskassereren (2018-2020) kommenterer unionsregnskabet, som forelægges til 

repræsentantskabets godkendelse. 

5) Unionskasserer 2020-2022 forelægger budget for 2021-2022, herunder fastlæggelse 

af kontingent, evt. indmeldelsesgebyr samt fastsættelse af rejsegodtgørelse og 

dagpenge, jfr. vedtægternes § 19, til vedtagelse. 

6) Forslag fra forretningsudvalget. 

 I forbindelse med godkendelse af det nuværende Forretningsudvalg i forhold til 

Unionens pengeinstitut, stillede pengeinstituttet krav om en tilføjelse til § 7.1 i 

Unionslove- og Vedtægter om tegningsreglerne.  

Tilføjelsen lyder: 

Unionspræsidenten tegner Soroptimist International Danmark sammen med et medlem 

af unionens forretningsudvalg (kasserer eller 1. vicepræsident). 

7) Indkomne forslag. 

 Forslag fra SI Grindsted-Billund om halvering af kontingentet for det kommende år. 



 Begrundelse: 

 1. Vi vil gerne kunne opretholde betaling til de projekter, som vi støtter for tiden. 

 2. Vi vil gerne kunne efterkomme en evt. kommende ansøgning om støtte til en 

kvinde/pige. 

 

I SI Grindsted-Billund er vi i den uheldige situation, at den eneste indtægtskilde vi har p.t. 

er lukket ned pga. Corona. Dvs. at vi ikke har haft indtægter i snart 1 år. Vi har senest 

doneret penge i forbindelse med vort 25 års jubilæum. Og yderligere har vi løbende 

udgifter til skolepenge til piger i Gambia kr. 3.500,00 pr år. – Regionalt projekt i Tororo 

kr. 5.000,00 pr. år – pige på Universitet i Georgien kr. 3.500,00 – julekurve kr. ca. 5.000 

pr. år og andre småprojekter. 

  

8) Lands- og Repræsentantskabsmøde i 2022 afholdes den 29. april – 1. maj i Vildbjerg 

Sports- og Kulturcenter. Indslag ved region 2. 

9) Eventuelt – alle har taleret. 

 

Hvis 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. 

Hav love og vedtægter, medlemsbog og Soroptima marts 2021 inkl. regnskab og budget klar ved 

skærmen. 

 

 

På forretningsudvalgets vegne, 

 

Karen Teglgaard 

Unionspræsident 

2020-2022 

 

 



 

 

 


