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Pkt. Emne Tid 

 Fredag  

1 
 
 

Formalia 
 
Indstilling:  
Valg af ordstyrer 
Valg af referent 
Godkendelse af dagsorden 
 
Beslutning: 
NVI er valgt som ordstyrer 
LFD er valgt som referent 
Dagsordenen er godkendt ved applaus. 
 

19.00 

2 Status på lokalafdelinger og teams 

 

Vi tager en bordet rundt og høre, hvordan det går rundt omkring i lokalafdelingerne. 

 

Beslutning:  
Alle lokalafdelinger, formandskabet og de forskellige teams giver status på deres 
arbejde. 
 

19.05 

3 Gennemgang/opfriskning af Planner 
 
Bestyrelsen får en opfrisker i hvordan man bruger Planner. 
 

Beslutning: 
Gennemgang af hvordan man bruger planner v. NVI 
 

19.20 

4 Gennemgang af LK v. FGM 

 
Bestyrelsen får en gennemgang og status af LK, og får samtidig svar på hvad deres rolle 
til stormødet er. 
 
 

Beslutning: 
Gennemgang af LK v. FGM – fokus på hvervning og proces. 
 

19.30 

5 Netværksdag v. Team 4 
 

Bestyrelsen får en status på Netværksdagen 

20.15 
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Beslutning: 
Gennemgang af og status på netværksdagen v. DNI & NHR 
 

6 Politisk Session v. TEN 

 

Thea kører showet, og vi skal snakke politik, hot topics og politiske notater! 

 

Politisk session v. TEN 

Der laves en politisk status v. lokalafdelingerne, og der blev besluttet, at TEN 

planlægger medietræning til næste møde. 

Status på vores skolepolitiske aktiviteter, og Theas fokusområder v. TEN 

Gennemgang af hvor det politiske fokus kommer til at ligge fremover v. TEN 
 
Gennemgang af politiske notater og halvårsberetning udskydes til lørdag 
 

20.30 

7 International Tur 

 

LET forklarer valget af destination, og der nedsættes et udvalg. 

 

Status på arbejdet med International tur v. NVI  

 

Mikkeline Astman, Michael Nymand og Ditte Jensen stiller op til udvalget. 

 

Indstilling: Bestyrelsen nedsætter et ansøgningsudvalg 

Beslutning: Mikkeline Astman, Michael Nymand og Ditte Jensen er valgt. 

 

22.00 

 Lørdag  

8 Lokaltid v. NVI 

 

Der skal planlægges en masse arrangementer. 

 

Der evalueres på Regionsweekenderne via. Elektronisk spørgeskema 

 

Der planlægges arrangementer efter LK 

 

Gennemgang af, hvordan man hverver v. SBH 

 

09.00 

 Frokost 12.00 

9 Gennemgang af kursus til LK 13.00 
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Bestyrelsen får en gennemgang af kurserne til LK, og får samtidig oversigten over hvem 

de skal holde med. 

 

Gennemgang af kursus v. NHR 

10 Øvelse af kursus 

 

Bestyrelsen skal øve kurser sammen med de frivillige. 

13.20 

11 Social Aktivitet 15.00 

12 Rundringning til LK 

 

Der skal ringes, skrives og sendes brevduer til en masse mennesker. 

 

Bestyrelsen har rundringet. 

16.00 

 Aftensmad 18.00 

13 Udtalelser til LK 

 

LET gennemgår udtalelser som de har tænkt sig at stille til LK. Bestyrelsen får mulighed 

for at skrive og fremlægge udtalelser. 

 

Bestyrelsen gennemgår udtalelser, og får mulighed for at skrive sig på, som 

forslagsstillere. 

 

Indstilling: 

Beslutning: 

19.00 

 Gennemgang af politiske notater og halvårsberetning v. TEN  

 

Notatet omkring undervisningsmiljø er godkendt af bestyrelsen med 20 stemmer for, 

og 1 blank stemme afgivet. 

 

Notatet omkring åben skole er godkendt enstemmigt. 

 

Notatet omkring SSF er godkendt ved 20 stemmer for og 1 imod. 

 

Gennemgang af halvårsberetning v. TEN 

Udkastet er godkendt ved applaus. 

 

 

 Søndag  

14 Lokaltid v. NVI 
 

9.00 
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Planlægning af lokaltid til LK 

15 Brug af sociale medier v. DNI 

 

En gruppe frivillige holder et lille kursus i hvordan man bruger lokalafdelingens sociale 

medier og DSE memes som hverveplatform. 

 

10.00 

16 NFE 

 

Opklaring af hvad NFE er og en kort briefing af, hvad målet med de næste NFE-møder 

er v. NVI 

 

Bestyrelsen er enstemmigt for det nye koncept om NFE. 

 

Mikkeline Astmann og Esther Petersen opstilles til NFE-udvalget, og er valgt ved 

applaus.  

 

Indstilling: 

Beslutning: 

 

16 Afrunding og månedens lokalafdeling 

 

Månedens lokalafdeling er Lolland Falster 

10.30 

17 Evt. 

 

Der efterlyses ejendele og bestyrelsen bliver mindet om, at de ikke må være på de 

frivilliges værelser uden at få lov. 

10.40 

 


