Ordinær generalforsamling
i

Audiologopædisk Forening
Mandag den 27. marts 2017 kl. 20.00
på
Hotel Nyborg Strand
DAGSORDEN
0. Valg af dirigent
1. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Kan læses på hjemmesiden senest den 20. marts 2017
2. Kassereren aflægger regnskab
3. Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
5. Valg af formand
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af 2 kritiske revisorer
9. Evt. andre valg
10. Eventuelt

Bestyrelsen
Ad. pkt. 4: Forslag fra medlemmer sendes til formanden senest den 10. januar 2017.
Følg med på www.alf.dk, hvor du kan læse bestyrelsens beretning, regnskab samt
forslag fra medlemmer og bestyrelse 1 uge inden generalforsamlingen.

Noter til generalforsamlingen
Ad 0 Valg af dirigent og to referenter
Bestyrelsen foreslår, at Søren Stanley Thomsen vælges som dirigent.

Ad 1 Bestyrelsens beretning - se bilag 1

Ad 2 Bestyrelsens regnskab - se bilag 2
Erklæring fra kritiske revisorer – se bilag 3

Ad 3 Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at det nuværende kontingent fastholdes.

Ad 4 Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Der er ingen indkomne forslag.

Ad 5 Valg af formand
Formanden vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen.
Per Nielsen er på valg og er villig til genvalg.

Ad 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.
Tre medlemmer af bestyrelsen er på valg:
 Mette Thomsen, modtager genvalg
 Addy Gudjons Kristinsdottir, modtager genvalg
 Helle Iben Bylander, modtager ikke genvalg

Ad 7 Valg af 2 suppleanter
2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen
 Jakob Stenz er på valg, bestyrelsen foreslår valg til bestyrelsen
 Jette Flattum er på valg, modtager genvalg

Ad 8 Valg af to kritiske revisorer
2 kritiske revisorer vælges for 1 år ad gangen.
 Mette Kristine Schmidt, modtager ikke genvalg
 Maria Rønved Berwald, modtager genvalg

Ad 9 Evt. andre valg
3 medlemmer af redaktionen for ”Dansk Audiologopædi”, indstilles af bestyrelsen til godkendelse af generalforsamlingen:
 Marianne Schmidt, ansvarshavende
 Laura Gram Busch
 Kathrine Lysdal Clemmensen

Ad 10 Eventuelt

