Generalforsamling 2018

CISUs Generalforsamling
Lørdag den 21. april 2018 kl. 10.30 – 17.30

Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48
5000 Odense C

Velkommen til CISUs Generalforsamling 2018
Tak for din tilmelding til generalforsamlingen.
Kom i god tid, så du kan nå at blive registreret og finde en plads, før vi går i gang.
Husk, at din forening skal have indbetalt kontingent for 2018 for at kunne deltage.
Igen i år vil der være en madpakke med sandwich og lidt at drikke, som du kan spise på
stedet eller tage med på hjemrejsen.
Vi glæder os til en god dag for os alle!
Med venlig hilsen
Jon Clausen, Formand
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Praktisk information
Program for hele dagen
09.45 -10.30
Ankomst og registrering - kaffe/te
10.30 -12.00
Generalforsamling
12.00 -12.15
Uddeling af CISUs Initiativpris
12.15-13.00
Frokost
13.00 -14.15
Paneldialog om FNs Verdensmål
14.15 -15.00
Generalforsamling fortsat
15.00 -15.30
Pause – kaffe/te
15.30 -17.30
Generalforsamling fortsat
17.30
Sandwich og afrejse
Materialer
Materialerne til dagen fremsendes på forhånd per email og vil foreligge i print til hver
deltager til Generalforsamlingen.
Materialerne er:
 Dagsorden (i denne folder)
 Praktiske oplysninger (i denne folder)
 Bilagssamling
 Årsskriftet “Status og perspektiver 2017-18”, inkl. bestyrelsens beretning
 Årsregnskab 2017
Alle materialerne samt CISUs vedtægter og strategi mm. ligger på hjemmesiden,
cisu.dk/Generalforsamling. En deltagerliste vil foreligge i print til hver deltager på dagen.
Stemmeafgivelse og valg
Alle medlemmer af CISUs medlemsorganisationer kan opstilles til bestyrelsen, som
suppleanter hertil og som intern revisor.
Opstilling til bestyrelsen m.v. kan finde sted under selve Generalforsamlingen. Det kan
også gøres på vegne af en anden person ved skriftlig fuldmagt afleveret til dirigenten.
Til Generalforsamlingen har hver medlemsorganisation én stemme ifølge vedtægterne. En
organisation kan give en anden organisation fuldmagt til at stemme ved skriftlig fuldmagt
afleveret til dirigenten ved mødets start.
Pris
Deltagelse i Generalforsamlingen og forplejningen undervejs er gratis.
Transportomkostninger
CISU refunderer tur/returudgifter med offentlig transport til Generalforsamlingen med det
beløb, der ligger ud over 100 kroner pr. person (maks. 2 pr. organisation). Refusion ved
samkørsel i privat bil skal aftales med sekretariatet forinden og omfatte mindst 3 personer,
ellers ydes der ikke refusion. Refusion fås ved efter Generalforsamlingen at indsende
originale rejsebilag sammen med det format, der udleveres ved indskrivningen på dagen.
Refusionen er et tilbud til jer, hvis I ikke har de fornødne midler til rådighed i jeres forening.
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Sted
Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48
5000 Odense C

Telefon: 6614 1111
www.moedecenter.dk

Mødecenter Odense ligger ca. 10 minutters gang fra Odense Banegård.
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Dagsorden
ifølge foreningens vedtægter

10.30

Pkt. 1

Valg af dirigent og referent

10.45

Pkt. 2

Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
Bilag: Status og Perspektiver 2017-18 (inkl. skriftlig beretning)
Bilag 2a: Orientering om status på vedtagne forslag fra 2017

11.30

Pkt. 3

Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
Bilag: Regnskab 2017

12.00

Uddeling af CISUs Initiativpris 2018

12.15

Frokost

13.00

Paneldialog: FNs Verdensmål | Bæredygtighed & Rettigheder

14.15

Pkt. 4

15.00

Drøftelse af fremtidig virksomhed
Bilag 4a: Forslag til ændring af Vision
Bilag 4b: Forslag til CISUs Strategi 2018-2021
Bilag 4c: Forslag til temaer og prioriteringer for CISUs Bestyrelse
2018-19
Kaffepause

15.30

Pkt. 5

Behandling af indkomne forslag
Bilag 5a: Forslag til ændring af vedtægternes § 5
Bilag 5b: Forslag til ændring af vedtægternes § 4 og § 7

16.00

Pkt. 6

Fastsættelse af kontingent og budget
Bilag 6a: Forslag til kontingent for 2019
Bilag 6b: Forslag til budget for foreningen for 2018 og 2019

16.15

Pkt. 7

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bilag: Valgliste med præsentation af kandidater

17.00

Pkt. 8

Valg af 2 revisorer - heraf den ene statsautoriseret eller
registreret
Bilag: Valgliste

17.20

Pkt. 9

Eventuelt
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