
 GENERALFORSAMLING
7. MARTS 2017 KL. 17.00
I HK HOVEDSTADEN, SVEND AUKENS PLADS 11, 2300 KBH. S

KOM 

OG HØR 

OM OK 2017

OG MEGET 

MERE

I år er det muligt at reservere bord - 
både i salen til generalforsamlingen 
og til den efterfølgende spisning - så 
I kan være sikre på at komme til at 
sidde sammen, hvis I er flere, der 
følges ad.  Det kræver blot, at I sender 
en samlet tilmelding med navn, 
fødselsdag og evt. arbejdsplads på 
jer, der vil sidde sammen.

Efter generalforsamlingen inviterer vi 
på en lækker tapasmenu i kantinen på 
6. sal.  Tilmelding er nødvendig. Send 
en mail med navn, fødselsdag og evt. 
arbejdsplads til imi@hk.dk

Jørgens pølsevogn 
åbner i gården bag 
HK Hovedstaden 
fra kl. 16 til 17 og 
sørger for, at ingen 
går sukkerkold under 
generalforsamlingen

RESERVÉR BORD TIL 
DIG OG KOLLEGERNE

JØRGENS 
PØLSEVOGN 
HAR ÅBENTKL. 16-17

ELEKTRONISK 
AFSTEMNING

MEDBRING
DIN SMARTPHONE
ELLER TABLET

Der er mange valg på dagsordenen i år, 
men de fleste vil foregå elektronisk, så 
valgene kan afvikles 
hurtigere. Hvis du
medbringer din 
smartphone eller 
tablet, kan du 
bruge den, men 
vi har også et antal 
tablets til udlån.

BOOK ENORGANISER

FÅ INSPIRATION TIL
DET FAGLIGE ARBEJDE 
Vi har opgraderet vores organiser-
team, der nu består af  
fire organisere. 
Kom og mød Anne 
Carsten, Maja og  
Pelle – og book en  
af dem til et møde  
om, hvilke faglige 
aktiviteter, I kan sætte 
i gang på din arbejdsplads.

Vil du stille op til bestyrelsen, kan du lave en præsentationsvideo ud fra  
disse retningslinjer:

/  Videoen må max. vare 30 sekunder. 
/ Fortæl dit navn, arbejdsplads og evt. tillidshverv.
/  Fortæl, hvad du vil arbejde for i bestyrelsen.

Videoen bliver vist på generalforsamlingen forud for valget. Den behøver  
ikke at være “professionel”, men kan optages med en smartphone. Få en 
kollega til at hjælpe dig, eller kontakt eventuelt afdelingen for at få hjælp.

VIL DU STILLE OP TIL BESTYRELSEN?

IMI’S ORGANISERINGSPRIS
På generalforsamlingen uddeler vi IMI’s organiseringspris 
på 5.000 kroner til en tillidsvalgt eller en klub, som i løbet  
af det seneste år har udført en særlig organiseringsindsats.  
Prisen går til klubben og/eller det faglige arbejde på arbejdspladsen.

HVEM VINDER
ORGANISERINGS- 
PRISEN 2017?

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent 
2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden
3. Valg af stemmeudvalg
4. Beretning, herunder vedtagelse af udtalelse
5. Indkomne forslag
  (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før 

generalforsamlingen).
6. Valg
7.  Eventuelt.
 (Læs den udførlige dagsorden på imi@hk.dk)


