
 

Ekstraordinær digital generalforsamling tirsdag den 6. 
december kl. 17.00 i sektionen for vejledere og konsulenter 

på det offentlige beskæftigelsesområde 
 

 
Der indkaldes til ekstraordinær digital generalforsamling tirsdag den 6. december kl. 17.00 

med følgende punkter på dagsordenen: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Vedtagelse af forretningsorden 

3. Valg af sektionsformand 

4. Valg af næstformand 

5. Valg af 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer 

6. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen 

7. Valg af 5 medlemmer og 4 suppleanter til forbundets repræsentantskab 

8. Eventuelt 

 

Baggrund for generalforsamlingen er følgende: 

• Den generalforsamlingsvalgte formand trak sig, så den generalforsamlingsvalgte 

næstformand Lars Skovmand er blevet konstitueret som formand 

• Der er kun 2 medlemmer af bestyrelsen, hvor der skal være 6, hvorfor bestyrelsen ikke 

er beslutningsdygtig. Beslutningsdygtighed kræver, at mindst 3 bestyrelsesmedlemmer 

(dvs. halvdelen af de 6 krævede antal bestyrelsesmedlemmer i vedtægten) er til stede 

på bestyrelsesmøderne 

• Derudover er de 2 bestyrelsesmedlemmer de eneste 2 repræsentantskabsmedlemmer, 

som sektionen har i dag ud af de 7 repræsentantskabsmedlemmer, der blev valgt på 

generalforsamlingen i 2020 

Alle medlemmer af sektionen har stemmeret og er valgbare på generalforsamlingen. 

 

Der kan kun stemmes ved online fremmøde til valget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

Ved opstilling til valg kan der gives fuldmagt til, at man er villig til at modtage valg. 

Fuldmagten sendes til konsulent Lasse Nabe-Nielsen og lnn@uddannelsesforbundet.dk med CC 

til info@uddannelsesforbundet.dk. 

 

Generalforsamlingen vil blive afholdt digitalt via Uddannelsesforbundets microsoft teams. Du 

deltager via dette link (Klik her for at deltage i mødet)  

 

Der vil være indskrivning til generalforsamling fra kl. 16.45 via teams. 

 

Microsoft teams kan bruges af følgende digitale medier: Smartphone, pc bærbar/stationær og 

tablet. 

  

Afstemningssystemet stiller Uddannelsesforbundet til rådighed, og det er SurveyXact fra 

Rambøll. Det er et af markedets sikreste værktøjer og bruges blandt andet af Datatilsynet. 

Afstemningssystemet administreres af Uddannelsesforbundet, og det er hemmeligt, hvad man 

stemmer. Registreringen i afstemningssystemet sker iht. GDPR-reglerne.  

 

Afstemningerne foregår på den måde, at der vil blive sendt et afstemningslink, når en 

afstemning skal gå i gang. Fra afstemningslinket bliver sendt ud vil der gå et par minutter, 

indtil vi er sikre på, at alle har haft mulighed for at stemme. 

 

Der henvises til sektionens vedtægter pkt. 5 og hovedbestyrelsens godkendelse af, at den 

ekstraordinære generalforsamling kan afholdes digitalt. 

 

 

Sektionsbestyrelsen 
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