IMCC’s Generalforsamling 2017
Materialepakke

Program samt dagsorden for IMCC’s
generalforsamling 2017
Fredag d. 13. oktober
16:00-20:00

Ankomst, registrering og indlogering

19:00-20:30

Aftensmad med international surprise

20:30-22:30
(inkl. pauser)

22:30-

Generalforsamlingen åbnes v. formand Sarah Chehri
a. Valg af dirigent og to referenter
b. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for
generalforsamling
c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
GF pauseres og opstartes lørdag d. 14. oktober kl. 09:00
Kald det noget hyggeligt, kald det lige hvad du vil.
#Låve

Lørdag d. 14. oktober
8:00-9:00

Morgenmad

09:00-10:30

GF fortsættes
d. Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår til
godkendelse. (Regnskab for 2016)
e. Fremlæggelse af budgetopfølgning for det igangværende
regnskabsår til orientering. (Budget 2017)
f. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til
orientering. (Forslag til budget 2018)

(inkl. pauser)

10:30-12:30
(inkl. pauser)

g. Behandling af indkomne forslag fra IMCC’s medlemmer og
bestyrelse.
i.
Optagelse af IMCC Roskilde [10 min]
ii.
Optagelse af IMCC Alumne [10 min]
iii.
Oplæg af Frivilligpolitik [20 min]
iv.
Oplæg vedr. Internationale Udviklingsprojekter [15 min]
v.
Genvurdering af eksklusion af medlem [35 min]

12:30-13:25

Frokost

13.25-13.30

*Surprise*

13:30-15:30
(inkl. pauser)

-

Behandling af indkomne forslag fra IMCC’s medlemmer og
bestyrelse (fortsat)
vi.
vii.

Oplæg v. Politisk Udvalg [30 min]
Vedtægtsændringsforslag [60 min]

15.30-15.45

h. Fastsættelse af kontingent + pause

15:45-19:45

i.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

(inkl. pauser)

19:45-20:00

20:30-

j. Valg af kritiske revisorer
k. Afslutningstale v. formand Sarah Chehri
l. Eventuelt
Aftensmad + fest v. Aarhus Lokalbestyrelse

Søndag d. 15. oktober
09:00-10:00

Morgenmad

10:00-10:45

Erik Holst-prisen (mere info kommer senere)

11:00-12:30

Oplæg fra udvalg og andet godt
- Internationalt Udvalg
- Trænergruppen
- Folkemødet 2017
- Fordeling af rådighedsbeløb

12:30-13:30

Frokost

13:30-14:00

Oprydning, betaling af drikkevare etc.

14:00 -

Fælles afgang fra Gadsbølle

DEADLINES:
- 06. oktober: Deadline for indsendelse af ændringsforslag til allerede indsendte
forslag.
- 12. oktober: Deadline for skriftlig tilkendegivelse af at du ønsker at stille op til
landsbestyrelsen.

