
 

 

DAGSORDEN 

Lands- og Repræsentantskabsmøde den 30. april – 1. maj 2022 

 

1. Præsentation af dirigent. 

2. Præsentation af stemmetællere og stemmesamlere. 

3. Beretninger 2020-2021 til godkendelse. 

a. Unionspræsidenten gives lejlighed til at kommentere sin beretning. 

b. Guvernørerne gives lejlighed til at kommentere deres beretning. 

c. 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 Karen Teglgaard giver status på Unionens tilstand. 

4. Valg til den kommende funktionsperiode. 

 a) Kasserer for 2023-2024.  SI Birkerød indstiller Barbro Persson 

 b) 1. vicepræsident for 2023-2024. SI Odense indstiller Eva Holdensen 

 c) PD/2. vicepræsident for 2023-2024. SI Bogense-Nordfyn indstiller Anne-Birgitte 

Helbo 

 d) Suppleant til FU for 2023. SI Horsens indstiller Lone S. Dalstrup. 

 e) Valg af guvernør for 2023. SI Sønderborg indstiller Karen-Lisbet Jacobsen 

 f) Valg af guvernør for 2023-2024. SI Tønder indstiller Joan Sommer Hansen 

 g) Valg af guvernørsuppleant 2023. SI Lolland indstiller Annette Creutzberg Mikkelsen  

 h) Valg af guvernørsuppleant 2023-2024:  SI Horsens indstiller Ina Dorfman 

 i) Valg af intern revisor 2023-2024. SI Hjørring indstiller Aase Gahner Klemmensen. 

 j) Valg af intern revisor suppleant 2023-2024. SI Randers indstiller Laila Jerming Graf 

 k) Valg af 1 medlem til Finanskomiteen 2023-2024. SI Ribe indstiller Maj-Britt Scholz 

Andersen  



 l) Valg af 1 medlem til Lovkomiteen for 2023-2024. SI Skjern-Tarm indstiller Karen 

Teglgaard 

 m) Valg af RPD (Region Programme Directors) for 2023-2024. 

 m1) Region 1.  P.t. ingen kandidat (Valget gælder for 2023) 

 m2) Region 3.  P.t. ingen kandidat 

  m3) Region 5.  SI Hillerød indstiller Rita Offersen  

 m4) Region 6.  P.t. ingen kandidat 

 m5) Region 7.  P.t. ingen kandidat 

 n) Valg af extension 2023-2024  

 n1) Region 1  P.t. ingen kandidat. (Valget gælder for 2023) 

 n2) Region 2.  P.t. ingen kandidat 

 n3) Region 4.  SI Ribe indstiller Lise-Lotte Lemvig 

 n4) Region 6.  SI København indstiller Dorrit Lyngbo 

 n5) Region 8.  SI Ringsted indstiller Birgit Stage 

 o) Valg af 1 medlem til Legatkomiteen for 2023-2024. SI Herning indstiller Eva 

Mortensen.  

5) Unionskassereren kommenterer unionsregnskabet for 2020/2021, som forelægges til 

repræsentantskabets godkendelse. 

6) Unionskassereren fremlægger budget for 2023 til godkendelse. 

7) Forslag fra forretningsudvalget. 

 7a) Forslag til Unionslov og -vedtægter. 

 SIE fik i juli 2021 godkendt nye Constitutions. På den baggrund er der udarbejdet 

forslag til ny Unionslov og –vedtægter.  

 Igennem processen har klubberne være inddraget.  

 Lovkomiteen og guvernørerne har deltaget i de møder unionspræsidenten har haft 

med klubbernes repræsentanter om lovarbejdet. Det er med bidrag fra disse møder 

det endelige forslag er udarbejdet.  

 OBS Forslaget skal downloades fra Unionens hjemmeside fra den 26. marts. Se under 

Medlemmer/Lands- og Repræsentantskabsmøder. 

 Forretningsudvalget indstiller Unionslov og -vedtægter godkendt til ikrafttræden 1. 

januar 2023.  



  

 7B) Forslag til Klublov. 

 I henhold til Unionslov og -vedtægter, § 18, skal Unionen vedtage en Klublov.  

 Også i denne proces har klubberne været inddraget på samme måde som ved Unionslov og –

vedtægter og bidraget væsentligt til det endelige forslag. 

 OBS Forslag til Klublov skal downloades fra Unionens hjemmeside fra den 26. marts. Se under 

Medlemmer/Lands- og Repræsentantskabsmøder 

 Forretningsudvalget indstiller Klublov godkendt til ikrafttræden 1. januar 2023. 

 

 

 7C) Forslag til inddeling i distrikter 

 I henhold til § 5.1 i Unionslov og -vedtægter er klubberne under Unionen samlet i distrikter. 

Antal og geografisk udstrækning vedtages af repræsentantskabet. 

 Der har i perioden fra november 2020 til august 2021 kørt en proces, hvor klubberne bl.a. 

skulle give udtryk for deres ønsker til fremtidens regioner. 

 38% mente, at regionerne skulle nedlægges. 

 60% mente at regionerne skulle bevares. 

 35,4% mente, at der skulle være 3 regioner 

 

 På den baggrund indstiller forretningsudvalget, at Unionen inddeles i 3 distrikter fra 1. januar 

2023, således: 

 Region 1 og 2 sammenlægges til Distrikt 1 med 16 klubber og 408 medlemmer 

 Region 3 og 4 sammenlægges til Distrikt 2 med 19 klubber og 511 medlemmer 

 Region 5-8 sammenlægges til Distrikt 3 med 17 klubber og 364 medlemmer 

 

8) Indkomne forslag. 

 SI Horsens har sendt følgende forslag: 
  
 Soroptimist International Horsens stiller hermed forslag om at ændre klubbens tilhørsforhold 

fra nuværende region 3 til nuværende region 2.  
 Vi er bekendte med, at der på Lands- og Repræsentantskabsmøde 2022 kan forventes forslag 

om ændring af organisationen, således at en række regioner vil blive sammenlagt til nye 
distrikter. Vi ønsker i så fald at gå med i det distrikt, som nuværende region 2 vil blive en del af.  

 

 I henhold til Unionslove og -vedtægter, § 1, stk. 3, er det repræsentantskabet, der 

vedtager antal regioner – herunder geografisk udstrækning. 

 

9) Meddelelse af tid og sted for næste Lands- og Repræsentantskabsmøde. 

 



10) 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. 

Sørg for at have love og vedtægter, medlemsbog og Soroptima marts 2022 inkl. regnskab og 

budget med til mødet. 

 

 

På forretningsudvalgets vegne, 

 

Karen Teglgaard 

Unionspræsident 

2020-2022 

 

 

 

 

 


