FN-forbundets landsmøde 2012
Tid og sted
FN-forbundets landsmøde 2012 finder sted lørdag den 27. og søndag den 28. oktober på
Københavns Rådhus.
Hvem kan deltage
Individuelle medlemmer og indtil tre repræsentanter for hvert af de kollektive medlemmer fra
kategorierne a) og b), nævnt i vedtægternes paragraf 3, kan deltage i Landsmødet, forudsat at
deltagelse er anmeldt skriftligt til sekretariatet senest 14 dage forud for landsmødet, dvs. fredag
den 12. oktober 2012. Alle med over fire måneders medlemskab har stemmeret; ingen kan bære
mere end én stemme. Repræsentanter for kollektive medlemsorganisationer kategori c) og
virksomheder kategori d) kan deltage i landsmødet som observatører med taleret.
Tilmelding
Man kan tilmelde sig landsmødet pr. e-mail til sekretariatet, fnforbundet@fnforbundet.dk Tilmelding
skal indeholde følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse og eventuel
kollektiv medlemsorganisation. Desuden meddelelse om, hvorvidt man deltager begge dage eller
kun lørdag eller søndag, om man deltager i middagen lørdag aften, om man ansøger om tilskud til
rejseudgifter og hvornår man har indbetalt landsmødegebyret.
Eller man kan udfylde vedlagte tilmeldingsblanket og sende den til:
FN-forbundet
Store Kongensgade 36, 4.th.
1264 København K
Bemærk, at der er frist for tilmelding fredag den 12. oktober! (Vedtægtsbestemt forudsætning for
opnåelse af stemmeret; dertil kravet om min. 4 måneders medlemskab). Tilmeldte deltagere skal
på et senere tidspunkt vælge sig ind på en af de workshops, der gennemføres under landsmødet.
Indbetaling af landsmødegebyr
Bestyrelsen har besluttet, at der opkræves landsmødegebyr på 175 kr. pr. deltager, dog er gebyret
125 kr. for studerende, pensionister og ledige. Bespisning under landsmødet dækkes af FNforbundet. Drikkevarer kan købes. Landsmødegebyret bedes indbetalt til FN-forbundets konto i
Danske Bank, registreringsnummer 4180, kontonummer 4180 567 550 eller til girokonto nr. 8176175 senest fredag den 12. oktober. Husk at angive dit navn og skrive ’Landsmøde’ på
indbetalingen.
Rejsetilskud
Individuelle medlemmer boende uden for hovedstadsområdet kan ansøge om tilskud til
rejseudgifter, og kun til billigste, offentlige transport mod efterfølgende indsendelse af
originalkvitteringer. Tilskuddets størrelse afhænger af antallet af ansøgninger.
Frist for indsendelse af forslag til resolutioner
Vi henstiller til, at eventuelle forslag til resolutioner/udtalelser er sekretariatet i hænde senest
fredag den 5. oktober.

Dagsorden efter gældende vedtægter
(i henhold til paragraf 6 i vedtægterne, skal dagsordenen omfatte):
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af forretningsorden
Valg af dirigent(er), landsmødesekretær(er), stemmetællere og redaktionsudvalg
Beretning
Økonomi, herunder fastlæggelse af individuelt kontingent samt minimumskontingent for
kollektive medlemmer
5. Indkomne forslag
6. Opstilling af kandidater
7. Valg af a) landsformand, b) næstformand c) hovedkasserer og d) yderligere to
forretningsudvalgsmedlemmer
8. Valg af 12 bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter jf. § 5D
9. Fremtidig virksomhed
10. Valg af 26 repræsentantskabsmedlemmer og evt. suppleanter jf. § 5E. De individuelle
medlemmer vælger 13 repræsentantskabsmedlemmer, og repræsentanter for de kollektive
medlemmer vælger 13 repræsentantskabsmedlemmer
11. Valg af to revisorer, hvoraf en skal være statsautoriseret og en parlamentarisk revisor
12. Eventuelt
Foreløbigt program for landsmødet
Lørdag den 27. oktober:
10.00 Indskrivning
11.00 Mødet starter
13.00 Frokost
14.00 Mødet genoptages
18.00 Mødet afbrydes
19.00 Middag
Søndag den 28. oktober:
9.30 Mødet genoptages
12.00 Frokost
13.00 Mødet genoptages
16.30 Mødet afsluttes

Vedtægter
FN-forbundets gældende vedtægter kan findes på vores hjemmeside:
http://www.fnforbundet.dk/media/1486/vedtaegter_2008.pdf

