
GÅ IKKE SUKKERKOLD
Jørgens pølsevogn åbner i gården bag HK 
Hovedstaden mellem kl. 16 og 17 og sørger for, at 
ingen går sukkerkold under generalforsamlingen.

I KAN RESERVERE 
PLADS PÅ FORHÅND
Det er muligt at reservere plads i salen, så I kan være 
sikre på at komme til at sidde sammen under generalforsamlingen, hvis I er fle
re, der følges ad. Det kræver blot, at I sender en samlet tilmelding med angivelse 
af navn, fødselsdag og arbejdsplads på jer, der vil sidde sammen.

Efter generalforsamlingen inviterer vi på spisning i kantinen på 6. sal.  
TILMELDING ER NØDVENDIG. Også her er det muligt at reservere plads, så man 
kan være sikker på at komme til at sidde sammen, hvis I er flere, der følges ad. 

For at reservere plads skal I sende en mail til imi@hk.dk med oplysning om 
navn, fødselsdag og eventuel arbejdsplads på jer, der vil sidde sammen.

Kommer du alene, kan du nøjes med at tilmelde dig spisningen på mithk.dk

JØRGENS PØLSEVOGN HAR ÅBENT KL. 16-17

MØD GAMLE OG NYE KOLLEGER
På generalforsamlingen kan du høre nyt om, hvad der foregår i din  
fagforening, og du har mulighed for at blande dig i debatten, komme med 
forslag og få indflydelse ved at bruge din stemmeret. Generalforsamlin
gen er også en god mulighed for at mødes med nuværende og tidligere 
kolleger – eller få en snak med en kollega, du ikke kendte på forhånd.

HK IT, MEDIE & INDUSTRI 
HOVEDSTADEN
Svend Aukens Plads 11,
2300 København S

IMI@HK.DK
MEDLEMSSERVICE 3330 2931
FAGLIG AFDELING 3330 2945

GENERALFORSAMLING
13. MARTS 2018

VÆR MED 

TIL AT VÆLGE 

NY FORMAND



VALGMØDE 6. MARTS
På generalforsamlingen skal der vælges ny 
formand, da Ulla Jeppesen har valgt at gå af. 
Der har foreløbig meldt sig to kandidater, men 
man kan melde sig helt frem til og med general
forsamlingen. 

6. marts kl. 17 arrangerer afdelingen et valgmøde, 
hvor medlemmerne har mulighed for at høre om 
kandidaternes visioner for fagforeningen, og hvor 
man kan stille spørgsmål til dem. 

IMI’S ORGANISERINGSPRIS
På generalforsamlingen uddeler vi IMI’s organise
ringspris på 5.000 kroner til en tillidsvalgt eller en 
klub, der har gjort en særlig organiseringsindsats. 
Prisen går til klubben og/eller det faglige arbejde 
på arbejdspladsen.

TILMELD DIG VALGMØDET PÅ MITHK.DK

HVEM VINDER 

ORGANISERINGS-

PRISEN 2018?

VIL DU STILLE OP TIL BESTYRELSEN?
Vil du stille op til fagforeningens bestyrelse, kan du lave en 
præsentationsvideo ud fra disse retningslinjer:

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

Videoen bliver vist på generalforsamlingen forud for 
afstemningen. Den behøver ikke at være ”professionel”, men kan optages 
med en smartphone. Få en kollega til at hjælpe dig – eller kontakt even
tuelt lars.madsen@hk.dk for at få hjælp.

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
a) Formand
b) 8 bestyrelsesmedlemmer. 7 valgt for 2 år og 1 valgt for 1 år.
c) 3 bestyrelsessuppleanter
d) 2 suppleanter til HK Privats sektorbestyrelse
e) 1 medlem og 2 suppleanter til HK Hovedstadens bestyrelse
f) 7 medlemmer og 10 suppleanter til HK Hovedstadens  

repræsentantskab
g) 1 medlem og 2 suppleanter til branchesektion  

Produktions bestyrelse
h) 2 suppleanter til branchesektion It, Medie og  

Kommunikations bestyrelse
i) 36 delegerede og 12 suppleanter til branchesektion  

Produktions delegeretmøde 22.-23. september 2018  
på Comwell Middelfart

j) 15 delegerede og 5 suppleanter til HK Danmarks ekstra-
ordinære kongres den 21. april 2018 i Odense Congress Center

7. Eventuelt.

GENERALFORSAMLING
I HK IT, MEDIE & INDUSTRI HOVEDSTADEN

13. MARTS 2018 KL. 17.00
I HK HOVEDSTADEN, 
SVEND AUKENS PLADS 11, 2300 KØBENHAVN S
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