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Nyhedsbrev FreelanceGruppen DU KAN LÆSE NYHEDSBREVET I EN BROWSER HER

Kom til generalforsamling

FREELANCEGRUPPEN.DK | NYHEDSOVERSIGTEN | AFMELD

Kære medlem

Det er tid til den årlige generalforsamling, og selvom du sikkert allerede har set det rundt omkring på
hjemmesiden, får du her en formel invitation. Fordi du skal have det, men især fordi vi meget gerne vil se
dig.

Igen i år afholder vi generalforsamling i forbindelse med Freelanceseminaret. Det betyder, at den løber af
stablen 

Lørdag den 28. februar klokken 13 på Comwell Hotel Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Generalforsamlingens dagsorden ser i henhold til vedtægterne således ud:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab for FreelanceGruppens drift 2014 
4A Regnskab for FreelanceGruppens barselsfond 2014
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
6. Forslag til arbejdsprogram for 2015
7. Budget for FreelanceGruppen 2015 herunder fastsættelse af kontingent
7A. Budget for FreelanceGruppens barselsfond, herunder fastsættelse af ydelser
8. Valg af formand
9. Valg til bestyrelse og valg af suppleanter
10. Valg af revisorer, revisorsuppleanter og kritisk politiske revisorer
11. Valg af delegerede til Dansk Journalistforbunds delegeretmøde 28.-29.4. 2015
12. Eventuelt

Send forslag senest en uge før
Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i
hænde senest en uge før generalforsamlingen, hvilket er lørdag d. 21. februar 2015. Alle forslag
offentliggøres på freelancegruppen.dk Forslag sendes til formanden Sus Falch på sfa@freelancegruppen.dk
eller Sus Falch, Valdemar Holmers Gade 18, 2100 København Ø.

Bestyrelsens forslag er klar senest 14 dage før
I henhold til vedtægterne vil beretningen, bestyrelsens forslag og forslag til arbejdsprogram m.v. være
tilgængeligt på freelancegruppen.dk senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Husk også, at der er valg til delegeretmødet
Hvis du ikke har mulighed for at stille op som delegeret, fordi du ikke deltager på generalforsamlingen, kan
du skrive dig på vores delegeretvalgliste via link til Conference Manager, der offentliggøres senest 14 dage
før generalforsamlingen.

Vi betaler din transport
Du kan få dækket dine transportudgifter i forbindelse med at deltage i generalforsamlingen. Du finder skema
til transportgodtgørelse her. Udfyld skemaet, tag det med og aflevér det, når du ankommer til
generalforsamlingen. 

På glædeligt gensyn den 28. februar

Sus Falch
Formand

Hold dig løbende opdateret her

FreelanceGruppen      •    Tlf: 3342 8000    •    formanden@freelancegruppen.dk    •    www.freelancegruppen.dk
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