24. januar 2012

Danmarks Biblioteksforening
Årsmøde og generalforsamling 2012

TORSDAG DEN 29. marts
kl. 11 og 13.30
Arena Nord, Frederikshavn
Dagsorden for generalforsamling
Dagsorden
ifølge Danmarks Biblioteksforenings vedtægter af 12. marts 2009.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Orientering om det af Repræsentantskabet godkendte regnskab,
herunder virksomhedsplan
4. Indkomne forslag
a.

Forslag indsendt pr. mail 28. juli 2011 af personligt medlem Mona Madsen

Nuværende tekst:

§ 4 Ind- og udmeldelse
Stk. 1: Indmeldelse i foreningen skal ske skriftligt til Danmarks
Biblioteksforenings Repræsentantskab.
Stk. 2: Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til Repræsentantskabet med 3
måneders varsel til en 1. januar.
Efter udtræden af foreningen har det udtrådte medlem intet krav på foreningen.
Forslag til ny tekst:

§ 4 Ind- og udmeldelse
Stk. 1: Indmeldelse i foreningen skal ske skriftligt til Danmarks Biblioteksforenings
sekretariat.
Stk. 2: Udmeldelse af foreningen kan ske med mindst 2 måneders varsel til
udløbet af et kalenderår.
Udmeldelsen skal ske skriftligt til Danmarks Biblioteksforenings sekretariat.
Efter udtræden af foreningen har det udtrådte medlem intet krav på foreningen.

5. Eventuelt.
Bemærk venligst, at forslag der ønskes fremmet til afstemning (dagsordenens pkt. 4),
skal være Repræsentantskabet i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, dvs.
torsdag den 10. februar 2011. Forslag indsendes til sekretariatet, hvorfra det
udsendes til generalforsamlingens deltagere senest 2 uger før generalforsamlingen.
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Bemærk endvidere reglerne om stemmeret (vedtægternes § 10):
 Hver medlemskommune samt Sydslesvig råder over stemmer svarende til de
fremmødte, dog maksimalt 7
 Fremmødte § 2, stk. 2. b-medlemmer (institutioner/organisationer mv.) råder hver
over 3 stemmer
 Fremmødte § 2, stk. 2. a-medlemmer (personlige medlemmer) råder hver over 1
stemme
 Fremmødte § 2, stk. 2. c-medlemmer (f.eks. biblioteksråd/brugerråd) råder hver
over 1 stemme
 Fremmødte § 2, stk. 2. d-medlemmer (studerende) råder hver over 1 stemme.
Bemærk også, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt.
Stemmekort udleveres ved årsmødebureauet.
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