Kære medlem,
Mandag 23. november 2020 afholder FOA/KLS Generalforsamling. Spisning fra kl. 16 – selve
Generalforsamlingen går i gang kl. 17. Se dagsorden længere nede i dokumentet.
Set i lyset af Corona-situationen, så afholdes arrangementet både fysisk – hos TEC, Stæhr
Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg – og digitalt.
Du kan tilmelde dig via nedenstående link:
www.tilmeldmig.dk/?9700-20-16-03
Når du tilmelder dig, så notér venligst i ”Bemærkning”-feltet, om du deltager i den fysiske
Generalforsamling, eller om du deltager digitalt. Skriv: Fysisk eller digitalt
Endvidere bedes du oplyse, om du ønsker at spise med: Skriv: Mad eller minus mad
Du kan også tilmelde dig ved at sende mail til kls@foa.dk. Også her skal du oplyse, hvilken form
for deltagelse du ønsker samt hvorvidt du spiser med kl. 16.
Ved digital deltagelse fremsendes link og vejledning forinden.
Ved fysisk fremmøde hos TEC vil deltagerne sidde ved hver sit bord med god afstand til øvrige
deltagere. Den portionsanrettede mad indtages også ved eget bord. Vi sørger for udlevering af
mundbind ved indgangen – og du skal være indstillet på at bære det, når du bevæger dig rundt.

Vi håber at ”se” mange af jer mandag 23. november!

Med venlig hilsen
Ellen Pedersen og Mimi Bargejani

DAGSORDEN
FOA/KLS Generalforsamling 23. november ’20
Kl. 17:00 – 19:30 ca. (spisning fra kl. 16:00)
Bemærk: Afholdes både som fysisk møde (hos TEC, Stæhr Johansens Vej 7, Frederiksberg
og som digitalt møde via Teams

1.

Velkomst

2.

Valg af dirigenter og stemmeudvalg

3.

Bestyrelsens beretning
Herunder orientering om krav til OK-21

4.

Regnskab

Kan læses på hjemmesiden: www.foa.dk/kls

5.

Forslag indkommet fra bestyrelsen:
a)
Forslag om en kontingentstigning på 40kr. pr.
måned fra 01.11.20
b)
Forslag om at FYS-fonden udreder et årligt
beløb til administration af udbetalinger

6.

Indkomne forslag fra medlemmer
Forslag skal være FOA/KLS i hænde senest 9. november
2020

7.

Valg
Forslag til fagligt valgte skal være FOA/KLS i hænde senest
2. november

A) Valg af næstformand – Mimi Bargejani genopstiller
B) Valg af bestyrelsesmedlem – Flemming Kjølstrup Jensen genopstiller

C) Valg af bestyrelsesmedlem – Jane Vinstrup genopstiller
D) Valg af bestyrelsessuppleant – Lone Tvilsted-Jacobsen genopstiller
E) Valg af bestyrelsessuppleant – Yvonne Herold genopstiller
F) Revisor – Dorte Krohn Nielskov genopstiller
G) Revisor-suppleant – Berit Dot Eschen Rasmussen genopstiller
H) Fanebærer – Michael Malthesen genopstiller

8.

Eventuelt og fremtidigt arbejde

Venlig hilsen og på gensyn på
Bestyrelsens vegne

Ellen Pedersen
Formand

Yee Mei Yip Bargejani
Næstformand

