Bestyrelsesmøde SAND d. 23.3.2022, online
Deltagere: Christina, Svamp, Pino, Carsten L, Moos, Pia, Mette, Mas, Ask (referent)
1. Valg af referent og dirigent
Ask er referent. Ingen dirigent
2. Er vi beslutningsdygtige?
Ja
3. Vedtægtsændring: Forslag om at udvalg kan indstille en formandskandidat fra hele landet
Christina præsenterer forslaget. Det er også blevet sendt ud til alle.
Vi har diskuteret forslaget længe. Det er bare ikke blevet formuleret og fremsat. Enighed om at det skulle
præsenteres i fredstid, dvs. i et år, hvor der ikke skulle være formandsvalg.
Snakken startede dengang Steen var formand. I hans tilfælde kom han lidt langt væk fra sit udvalg, så de
ville ikke genopstille ham. Man kan også være nytilflyttet til et udvalgs område og ikke være kendt af dette
udvalg, men velkendt i det udvalg man flyttede fra. Forslaget giver mulighed for at det gamle udvalg kan
opstille en ”fraflyttet”.
Det kunne også være oplagt at et andet udvalg opstillede eksempelvis Mette, som lige nu er alene i sit
udvalg.
Vi diskuterer forslaget.
”Da det er en landsformand, skal alle udvalg kunne indstille en kandidat fra hele landet”
”Forhåbentlig kan det give flere kandidater at vælge imellem”
”Er der fare for at alle udvalg stiller en formandskandidat op?”. ”Vi har ikke tradition for at der opstilles helt
vildt mange formandskandidater”.
Bestyrelsen anbefaler at generalforsamlingen stemmer for forslaget.
Christina præsenter forslaget – hun er forslagsstiller. Hvis hun bliver forhindret i at deltage, gør Mas eller
Ask det.
4. Evt.
Der er formøde til generalforsamlingen d. 29.3. kl. 10.30 – ca. 11.30. Her skal vi godkende budget,
gennemgå det praktiske vedr. generalforsamlingen og underskrive årsregnskab og protokollat.
Ask sender en invitation afsted i dag. Husk at man gerne må tage suppleanten med. Husk at sige om I
kommer og om I tager suppleanten med. Det er Jeanne der skal vide det.
Ask/d.23.3.22

