Velkommen
LEDERLISTEN holder årsmøde – som online møde
Årsmødet er for medlemmer af LEDERLISTEN.
Medlemmer er:
•
•

alle kandidater fra IDAvalget 2019 samt, samt
medlem af LinkedIn gruppen: LEDERLISTEN i IDA - medlemsliste

Du er meget velkommen til i LinkedIn at sende en anmodning om medlemskab af ”LEDERLISTEN i IDA –
medlemsliste”.
Du inviteres hermed til årsmøde i LEDERLISTEN onsdag d. 2. december kl. 18.00 på TEAMS som online
møde.
Programmet er:
1. Vi indleder med et foredrag af Kenneth Lindner om branding, som inspiration til vores forberedelse
og ambitioner for IDA valget i 2022,
2. Klokken 19:00 afholder vi årsmødet, (se nedenfor)
3. Og vi afslutter med highlights om det politiske arbejde. Vi forventer at slutte senest kl. 20.30

LEDERLISTENs politik 2022 – præsentation og dialog:
Vi har i bestyrelsen i det forløbne år arbejdet på at formulere de væsentligste overskrifter for den politik vi
vil gå til valg på i 2022. Den vil naturligvis blive justeret i løbet af 2021.
Vi vil gerne præsentere ”det vi har nu” for dig og vi vil samtidig være lydhøre for eventuelle bemærkninger
til politikken.
Vi har store ambitioner med at udvikle vores forening på ledelsesområdet, vi skal være flere og i 2022 gerne 8 valgte i repræsentantskabet.
Det håber vi du vil hjælpe med til. Vores nye valgsprog er: vær med til at ændre IDA

Dagsordenen for årsmødet er:
•

Valg af dirigent.
o

Godkendelse af de tilstedeværendes stemmeret og valgbarhed.

•

Valg af referent.

•

Beretning om arbejdet i LEDERLISTEN.

•

Indkomne forslag, (forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
årsmødet).

•

Valg af formand, hvis formanden ikke sidder i Repræsentantskabet.

•

Evt. skifte af Repræsentantskabsmedlemmer i bestyrelsen. Godkendelse af disses skifter.

•

Valg af ikke repræsentantskabs medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.

•

Eventuelt.

Tilmeldingsfrist er 25. november 2020
Følg denne link TILMELDING til LEDERLISTEN Årsmøde 2020
Vi glæder os til at se dig på TEAMS til LEDERLISTENs årsmøde.
Se – tre nye mærkesager på www.LEDERLISTEN.dk
Vh
Cornelius
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