Forslag til ændringer af vedtægtsbestemmelser:
Fremsat af Julia Juhl Weisser og Gitte Frank
Bestyrelsen
Som konsekvens af at det i det senere år har været svært at rekruttere medlemmer til foreningens bestyrelse forslås
det at antallet af bestyrelsesmedlemmer beskrevet i vedtægterne gøres til et max. antal
Pkt. 14 foreslås ændret til
14. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og indtil 12 medlemmer. Formanden vælges for 2 år af
generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges ligeledes for 2 år af generalforsamlingen, således, at der hvert år vælges
mindst 6 medlemmer. I de tilfælde, hvor samme generalforsamling vælger mere end 6 medlemmer, bestemmes det
ved stemmetal, hvilke der er valgt for 2 år, og hvilke der er valgt for 1 år. Ved valg af de 12 bestyrelsesmedlemmer skal
der tages hensyn til, at samtlige landsdele er repræsenteret i bestyrelsen med mindst et medlem, således at der først
vælges det medlem fra hver landsdel, der ikke er repræsenteret i bestyrelsen, der opnår flest stemmer. Dernæst
vælges de medlemmer, der opnår flest stemmer uanset landsdel lokalafdeling.

Generalforsamling
Som konsekvens af udviklingen indenfor brug af e‐mails mv. og muligheden for at spare ressourcer foreslår foreningen
at indkaldelse til generalforsamling fremover udelukkende skal ske elektronisk. Meget få medlemmer møder op til
generalforsamlingen, hvorfor bestyrelsen ikke mener, at forbruget af ressourcer til print og porto står mål med
fremmødet til generalforsamlingen.
Pkt. 20 forslås ændret til
20. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Indvarsling om dato for afholdelse skal ske med mindst 6 ugers varsel
ved meddelelse via nyhedsmail til medlemmerne og på www.fabnet.dk
Forslag til lovændringer, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger
inden generalforsamlingen. Bemærkninger og forslag indsendes til post@fabnet.dk Bestyrelsen skal via nyhedsmail til
medlemmerne og på www.fabnet.dk senest 2 uger inden generalforsamlingen udsende de modtagne forslag sammen
med bestyrelsens egne forslag, herunder forslag til kontingent, samt det reviderede regnskab og en dagsorden med
følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Registrering af fuldmagter
4) Formandens beretning om foreningens virksomhed
5) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6) Indkomne forslag
7) Fremtidig virksomhed
8) Forelæggelse af budget til godkendelse
9) Fastlæggelse af kontingent
10) Valg af formand
11) Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer
12) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
13 Evt.

Lovændring
Som konsekvens af at meget få medlemmer møder op til generalforsamlingen, og der derfor ikke kan laves ændringer
i foreningens vedtægter jf. vedtægt pkt. 21 foreslår bestyrelsen af vedtægtsændringer blot kræver at 2/3 af de
fremmødte stemmer for.

Pkt. 21 foreslås ændret til
21. Til en lovændring kræves, at 2/3 af de, ved en lovlig indkaldt generalforsamling, repræsenterede stemmer for de
forslåede ændringer.

