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Endelig dagsorden 14. januar 2021 
Skolelederforeningens ekstraordinære repræsentantskabsmøde 
 
Tilrettet idet mødet bliver virtuelt.  

 

Den 6. januar 2021 
Kære medlem af Skolelederforeningens repræsentantskab. 
 
I henhold til vedtægternes § 8, stk. 3 indkalder hovedbestyrelsen hermed til ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde i Skolelederforeningen:  
 
Torsdag den 14. januar 2021 kl. 10.00 til ca. 11.00 

 
Grundet den aktuelle situation med corona er der truffet beslutning om, at deltagelse den 14. januar 2021 kun 
kan ske virtuelt via link til Zoom.  
 
Alle tilmeldte repræsentanter vil 1-2 dage før mødeafholdelsen modtage et link til Zoom. 
 
Bemærk: Af hensyn til afstemning skal virtuel deltagelse ske ved en individuel computer, bemærk desuden at 
link til mødet ikke må deles.  
 
Oprindeligt var mødet planlagt med mulighed for at deltage fysisk i Nyborg eller virtuelt via Zoom, men grundet 
de skærpede retningslinjer vedr. corona samt grundet det øgede smittetryk ift. corona afholdes mødet nu kun 
virtuelt.  
Dagsordenen for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde er ikke ændret, det er dermed rammen vedr. 
virtuel afholdelse og tilmelding for mødet, som er ændret.  
 
NB: Efter det ekstraordinære repræsentantskabsmøde afholdes som tidligere udmeldt formandsmøde med 
samme deltagerkreds som til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.  Formandsmødet vil ligesom det 
ekstraordinære repræsentantskabsmøde blive afviklet virtuelt. Tidsrammen for formandsmødet er ændret - 
ligeledes grundet corona - så varigheden for mødet kun er en time, dermed er dagsordenen for formandsmødet 
ændret (se særskilt dagsorden). Formandsmødet afholdes fra kl. 11.00 til ca. kl. 12.00.   
 
Registrering til repræsentantskabsmødet senest d. 11. januar sker via dette link: 
https://www.skolelederforeningen.org/tilmeld/ 

Vi har forlænget muligheden for at registrere sig. Har du allerede registret dig, så behøver du ikke gøre det 
igen. Dem som har tilmeldt sig til deltagelse fysisk, ændre vi til virtuel deltagelse.  

Der kræves kun en registrering til d. 14. januar (dvs. til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde og til 
formandsmødet). Hvis du kun kan deltage i noget af dagen, så skriv det evt. som kommentar i registreringen.  

Hvis du får brug for at ændre din registrering efter den 11. januar, så er du velkommen til at skrive det til 
Katrine Thomsen, via mail: kath@skolelederne.org  

 

På vegne af hovedbestyrelsen 
Med venlig hilsen 
 
Claus Hjortdal    Katrine Thomsen 
Formand,    Sekretariatschef,  
Skolelederforeningen    Skolelederforeningen  
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DAGSORDEN 
 

REFERAT 

 

1. Valg af dirigent 
Hovedbestyrelsen foreslår Peter Cort, forhandlingschef i Skolelederforeningen.  

 

 

2.   Vedtagelse af forretningsorden for mødet 

Hovedbestyrelsens forslag til forretningsorden er vedlagt som bilag 1. 

 

 

3.  Indkomne forslag 
På baggrund af henvendelser fra flere lokale formænd, indstiller 
hovedbestyrelsen forslag vedr. de lokale midler i 2021, således at det bliver 
muligt på de lokale konti at have en formue på mere ned 3 års tildelinger.  
 
Historik:  
I marts 2020 traf repræsentantskabet beslutning om, at der ift. 2021 skulle 
være uændrede kriterier for tildeling af midler til de lokale afdelinger i 2021 
ligesom i 2020. Dermed blev det besluttet, at der i 2021 skal tildeles et 
grundbeløb på kr. 9.000,- pr. faglig klub/lokal forening samt kr. 535,- pr. 
medlem. Desuden blev det besluttet, at små klubber og lokale foreninger 
forsat via skriftlig ansøgning kan søge ekstra midler. 
 
Proceduren for at få tildelt midler er, at det lokale regnskab for 2020 skal 
godkendes og afstemmes, inden den lokale afdeling/klub kan få tildelt midler 
for 2021.  
Desuden er der en grænse for tildeling af midler, således at der kun må 
tildeles midler, så der maksimalt er 3 års tildelinger på den lokale konto.  
 
Status:  
Til belysning af sagen om lokale midler kan oplyses, at der som udgangspunkt 
hvert år bliver budgetlagt med, at alle lokale konti får tildelt det fulde beløb af 
lokale midler.  

Formuen på de lokale konti er pr. ultimo november 2020 høj med godt kr. 4,4 mio.  

Bemærk at antal medlemmer er forskelligt i de lokale foreninger, hvilket har 
betydning for økonomien.  

På ca. 1/3 af de lokale konti er der en formue på mere end kr. 60.000,- (størst 
saldo er ca. kr. 219.000).  

Langt hovedparten af de lokale konti har en formue på mellem kr. 20.000-
60.000,-.  

Omkring 9 pct. har under kr. 20.000, - (lavest saldo er kr. 4.300,-).  

I 2020 var der i alt 4 lokale afdelinger, som ikke fik udbetalt det fulde beløb 
(grundbeløb og beløb pr. medlem), men kun fik udbetalt op til max-grænse på 3 
års tildelinger.  

Udover de lokale konti er der 6 konti, som omhandler tværkommunale konference 
hvor der ultimo november 2020 samlet er en formue på ca. kr. 404.200,-  

 
Indstilling:  
Grundet corona, hvor mange aktiviteter har været neddroslet, vil 
hovedbestyrelsen gerne appellere til - og støtte, at der i 2021 kan ske lokale 
aktiviteter. Det kan som forslag handle om aktiviteter der:  
 
- Samler medlemmerne i den lokale forening 
- Styrker den lokale bestyrelses arbejde  
- Styrker foreningen lokalt for at opnå lokale mål f.eks. om mindre styring 

og om ledelse tæt på.  
- Hjælper den lokale forening i arbejdet med f.eks. A20.  

 
Hovedbestyrelsen indstiller derfor, at det i 2021 bliver muligt på de lokale konti 
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at have en formue på mere ned 3 års tildelinger.  
 
Repræsentantskabet bedes forholde sig til følgende 3 modeller og træffe 
beslutning:  
 
a) Generelt: Alle lokale afdelinger/faglige klubber skal i 2021 have mulighed 

for at få tildelt det fulde beløb dvs. grundbeløb på kr. 9.000,- pr. faglig 
klub/lokal forening samt kr. 535,- pr. medlem også selvom formuen på 
den lokale konto derved bliver højere end 3 års tildelinger.  

 
b) Begrundelse: Alle lokale afdelinger/faglige klubber skal i 2021 ved tildeling 

af lokale midler kort begrunde, hvorfor de har behov for en formue på 
mere end 3 års tildelinger, så de på den baggrund kan få det fulde beløb 
af lokalmidler (dvs. grundbeløb på kr. 9.000,- pr. faglig klub/lokal forening 
samt kr. 535,- pr. medlem også selvom formuen på den lokale konto 
derved bliver højere end 3 års tildelinger.) 

 

c) Ansøgning: Repræsentantskabet har i marts 2020 besluttet, at små lokale 
foreninger/faglige klubber kan søge om ekstra midler. Denne ordning skal 
gælde for alle, også for de lokale foreninger/klubber som evt. har en 
formue på mere end 3 års tildelinger.  

 

4. Valg 

a) formand  

b) næstformand   

Ifølge foreningens vedtægter § 8A, stk. 2 og §9, stk. 4 er der valg til 
formandsposten og næstformandsposten.  

 

Historik:  

Repræsentantskabet har tidligere truffet beslutning om at flytte foreningens 
fremtidige ordinære repræsentantskabsmøder fra afholdelse i januar kvartal til 
afholdelse i oktober kvartal. Denne beslutning bevirker, at valg skal følge en 
overgangsperiode, hvorfor der på det ekstraordinære møde d. 14. januar 
hermed afholdes valg til formands- og næstformandsposten med en 
valgperiode frem til 30. november 2021.  

 

Valg:  

Alle erhvervsaktive medlemmer af Skolelederforeningen er valgbare til 
formands- og næstformandsposten.   

Der kan opstilles kandidater både før repræsentantskabsmødet og på selve 
mødet. Kandidatforslag er kun gyldige, når kandidaten personligt på mødet 
eller ved skriftlig erklæring har erklæret sig villig til at modtage valg.  

Aktuelt er der følgende kandidatforslag:   

 

- Formandsposten: Claus Hjortdal.   

- Næstformandsposten: Dorte Andreas.  

 

 

 

5.  Eventuelt og afrunding af repræsentantskabsmødet 
 

 
 
  
 


