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Endelig dagsorden 30. marts 2017 
Skolelederforeningens ordinære repræsentantskabsmøde 

 
 

 
Tid 

 
Torsdag den 30. marts 2017, kl. 10.00 til ca. 16.00 
 

 
Sted    

 

Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 

Claus Bergs Gade 7 

5000 Odense 
 
Bemærk    

 
Der serveres frokost fra kl. 12.30-13.30.  
Efter frokosten vil repræsentantskabsmødet bliver afbrudt af en festligholdelse ift. foreningens 
selvstændiggørelse set over tid.  
Efter festligholdelsen vil repræsentantskabsmødet blive genoptaget med forventet slutning 
omkring kl. 16.00. 

 

 
DAGSORDEN  

 

 
REFERAT 

 
1. Valg af dirigent 

Hovedbestyrelsen foreslår John Vagn Nielsen – direktionssekretær i Fi-
nansforbundet, som dirigent. 

 

 
 

 
2. Vedtagelse af forretningsorden for mødet 

Hovedbestyrelsens forslag til forretningsorden er vedlagt som bilag 1. 
 

 

 
3. Godkendelse af beretning - herunder drøftelse af politikområder 

Den skriftlige beretning for 2016 er vedlagt som bilag 2.  
 

 

 
4. Godkendelse af regnskab 

Regnskab / Årsrapport 2016 er vedlagt som bilag 3.  
Skriftlige kommentarer ift. Årsrapporten fremgår af bilag 4.  
 
På repræsentantskabsmødet forefindes Årsrapport 2016 med Hovedbe-
styrelsens og kritiske revisorers underskrifter.  
Årsrapport 2016 fra revisionsfirmaet Edelbo & Lund-Larsen I/S med de 
relevante påtegninger fremlægges til gennemsyn på mødet.  
 

 

 
5. Indkomne forslag  

Ved fristens udløb den 16. februar 2017 var der indkommet 1 forslag til 
behandling på repræsentantskabets møde. 
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a. Forslag fra Hovedbestyrelsen – eftersom der er tale om et forslag til ved-
tægtsændring er forslaget blevet sendt ud pr. mail den 13.02.17 (dvs. 
min. 6 uger før mødet, jf. foreningens vedtægter §11, stk. 1):  
 
Hovedbestyrelsen indstiller, at Repræsentantskabet godkender forslag til 
vedtægtsændring.  
Vedtægtsændringen vedrører §5 stk. 5, hvor følgende fremgår: ” (…) 
Kontingentet opkræves månedsvis.” 
Hovedbestyrelsen foreslår, at vedtægt ændres til: ”Kontingentet opkræ-
ves månedsvis for erhvervsaktive medlemmer og kvartalsvis for pensio-
nerede medlemmer.”  
 
Årsagen til, at Hovedbestyrelsen fremlægger forslag om kvartalsvis kon-
tingentopkrævning for pensionister skyldes, at der derved kan opnås en 
økonomisk besparelse.   
Forslaget begrundes og motiveres nærmere på mødet.  
Såfremt vedtægtsændringen vedtages, vil kontingentopkrævningen pr. 
kvartal for pensionister træde i kraft pr. 1. juli 2017.  
 

 
6. Orientering om budget 2018, samt  

a) Fastsættelse af ydelser til hovedbestyrelsesmedlemmerne jf. 
§ 9 stk. 3. 

b) Fastsættelse af midler til de lokale afdelinger jf. § 6 stk. 8. 
c) Fastsættelse af kontingent jf. § 5, stk. 5.  

 
Hovedbestyrelsens forslag til foreløbigt budget 2018 (hovedkonti) ved-
lægges til orientering som bilag 5.  
 
På baggrund at foreløbigt budget for 2018 ønsker Hovedbestyrelsen, at 
Repræsentantskabet bliver orienteret samt tager en drøftelse med fokus 
på:  
- Kontingent 
- Boligudgifter/Snaregade  
- Fremtidige vilkår for Hovedbestyrelsen. 
 
Hovedbestyrelsen foreslår, at nedenstående forhold drøftes inden repræ-
sentantskabet træffer beslutning:  
 

a) Hovedbestyrelsen foreslår, uændrede ydelser til hovedbestyrelsesmed-
lemmer i 2018 i forhold til 2017.  
 

b) Hovedbestyrelsen foreslår, uændrede kriterier for tildeling af midler til de 
lokale afdelinger i 2018 ligesom i 2017.  
 

c) Ift. til kontingentsatser i 2018 i forhold til 2017 indstiller Hovedbestyrelsen 
to forslag: 
- Første forslag: Kontingentsatser skal pristalsreguleres i 2018 set i for-

hold til kontingentsatserne i 2017. Hovedbestyrelsen foreslår, at KL’s 
sats for prisregulering, som ift. 2018 er 2,3 pct., benyttes.  
Det betyder, at almindeligt betalende skoleledere, som i 2017 pr. må-
ned betaler kr. 598,- i kontingent pr. 2018 vil betale kr. 612,- (altså en 
stigning på 2,3 procent, hvilket svarer i hele kr. til 14,- pr. måned).  
Såfremt forslag besluttes, vil et prisreguleret kontingent træde i kraft 
pr. 1. januar 2018.  
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- Andet forslag: Kontingentsatser er uændret i 2018 set i forhold til 
2017. 

 
De to forslag bliver begrundet og motiveret på repræsentantskabsmødet. 
 

 
7. Valg   
a) Suppleringsvalg – 2. suppleant til hovedbestyrelsen  

Der skal ske valg af 2. suppleant til Hovedbestyrelsen, vedrørende perio-
den fra 1. april 2017 og frem til ordinært repræsentantskabsmøde i marts 
2018. 
Årsagen til suppleringsvalget skyldes, at Lars Nyborg stopper i hovedbe-
styrelsen med udgangen af marts 2017.  
 

b) Suppleringsvalg - 1 revisorsuppleant  
Der skal ske valg af revisorsuppleant til Hovedbestyrelsen, vedrørende 
perioden fra 1. april 2017 og frem til ordinært repræsentantskabsmøde i 
marts 2018. 
Årsagen til suppleringsvalget skyldes, at Lene Jeppesen stopper som kri-
tisk revisor med udgangen af marts 2017.  
 

 

 
8. Eventuelt 

Særlig tak til tillidsvalgte som stopper i foreningens virke.   

 

 


