DL-F DELEGERETMØDE 20.-21. MARTS
FLYTTES TIL 28.-29 AUGUST 2021

Der er
delegeretmøde
hvert 3. år

Du bliver indkaldt senest
3 måneder før delegeretmødet
via
, samt
brancheklub og HK afdelingen

ONSDAG DEN 28. APRIL 2021:

Tilmeld dig

Seneste tilmeldingsfrist. Du
bliver valgt som delegeret via
afdelingen.

ONSDAG DEN 28. APRIL 2021:

Deadline for
indsendelse af
forslag

Alle forslag der skal behandles
på delegeretmødet skal
sendes til sekretariatet.
Tidspunktet skal overholdes.

Materialer

Delegeretmøde

SENEST 1. MÅNED FØR DELEGERETMØDET MODTAGES
MED POST:

- Dagsorden
- Beretning
- Regnskab
- Forslag til vedtægtsændringer
- Generelle forslag

DL-F betaler dit ophold, samt
transport frem og tilbage til
delegeretmødet.
På delegeretmødet vælges en
ny bestyrelse til at varetage
medlemmernes interesse.

DL-F DELEGERETMØDE

DL-F Delegeretmøde 2021

SOM DER STÅR I VEDTÆGTERNE DED ER GODKENDT FOR PERIODEN 2018-2021

Anbefalinger og gode råd til brancheklubbernes forberedelser forud for delegeretmødet 2021.

Alle vigtige deadlines findes på forsiden af denne flyer.

Valg af delegerede
Bestyrelsen anbefaler at brancheklubberne afholder valg af delegerede
ca. 6 måneder før delegeretmødet afholdes.
Dette kan enten ske på den ordinære generalforsamling, eller på et valgmøde.
For at sikre et så stort fremmøde som muligt kan det være en god idé, at
arrangementet er krydret med oplæg eller foredrag. Det kan være af laborantfaglig karakter, underholdende karakter, eller det kan være en fra bestyrelsen,
der fortæller om delegeretmødet.
Brancheklubberne vedtager selv, om det skal være muligt, at blive opstillet som
delegeret via fuldmagt. Ligeså er det brancheklubberne selv, der vedtager om
suppleanter kan melde sig efterfølgende via mail.

Navne på delegerede indsendes til DL-F´s sekretariat .
Senest 2 måneder før delegeretmødet.

Formøder for de delegerede
En vigtig del af delegeretmødet er de forslag der kommer fra brancheklubberne. Det kan være forslag til vedtægtsændringer, eller generelle forslag. De
forslag der vedtages indgår i handlingsplanen for bestyrelsens kommende
periode.
Disse skal indsendes 2 måneder før delegeretmødet afholdes.
Bestyrelsen anbefaler mindst to formøder. Dels et hvor der formuleres forslag
og dels et der behandler og debatterer, brancheklubbens holdning til de indkomne forslag fra andre brancheklubber og DL-F´s bestyrelse.

Delegerede vil én måned inden delegeretmødet modtage det samlede
materiale.

Delegeretmødet
På delegeretmødet foretages der afstemning om de indkomne forslag. De
enkelte brancheklubber anbefaler ja/nej til de enkelte forslag. Alle delegerede
har mulighed for at give deres mening til kende fra talerstolen.

Via nedenstående link kan I finde DL-F´s vedtægter, § 5 og § 6 omhandler valg
af delegerede og valg af bestyrelsen.

www.hk.dk/omhk/tvaergaaende-landsforening-og-branchesektion/dlf/om-dlf

