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Pkt. Emne Tid 

 Fredag   

1 
 
 

Formalia 
 
Valg af ordstyrer 
Valg af referent 
Godkendelse af dagsorden 
 
Indstilling: 
Beslutning: 
NVI er valgt som ordstyrer. 
LFD er valgt som referent. 
 
Dagsordenen foreslås revideret fra formandskabets side. Der forslås, at der byttes rundt 
på punkt 3 og 4. 
 
Den reviderede dagsorden er vedtaget. 

19.00 

2 Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer 
 

Bestyrelsen tager en navnerunde for at få indviet de nye bestyrelsesmedlemmer 

19.05 

3 Orientering om og opdatering på Danske Skoleelevers fondssamarbejde 19.15 

4 Gennemgang af budget v. Robert Holst Andersen   Bilag 1 
 

 

Indstilling: 

RHA fremlægger foreningens budget, og bestyrelsen godkender budget for 2020. 

 

Beslutning: 
Budgettet er gennemgået, og bestyrelsen har gennem skriftlig afstemning godkendt 
budgettet. 

19.45 

5 Evaluering af LK v Team 3 + Sigrid 
 
Indstilling: Bestyrelsen evaluerer følgende ting ved LK: 

• Optakt 

• Busser 

• Frivillige 

• Arbejdsopgaver 

• Forplejning 

• Politik 

• Fest og underholdning 

• Lokaltid 

21.15 
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• Kurser 

• Beslutning 

 Lørdag   

6 Fremlæggelse af koncept til Generalforsamlingen v. Team 4 

 

Punktet er rykket til lørdag. 

 

Konceptet for Generalforsamlingen bliver fremlagt for bestyrelsen. 

 

Der er et ønske fra bestyrelsens side om at ændre festtemaet. 

 

Der er et ønske fra bestyrelsens side om at konceptet for worklabs bliver fremlagt mere 

konkret til mødet i januar. 

 

Indstilling:  

Bestyrelsen vedtager eller forkaster konceptet til Generalforsamlingen 

 

Beslutning: 
Konceptet for Generalforsamlingen 2020 er vedtaget uden festtema. 

 
Bestyrelsen har vedtaget festtemaet Hawaii. 

 

21.45 

7 Introduktion til det lokale arbejde 

 

Gennemgang af hvad det betyder at være tillidsvalgt, og hvilket arbejde man kan 

forvente at skulle lave. 

 

PowerPoint og guides ligger online tilgængeligt for Bestyrelsen. 

9.00 

8 Teams, Nemoa, Outlook 

 

En grundig og detaljeret gennemgang af Danske Skoleelevers online platforme. 

 

PowerPoint og guides ligger online tilgængeligt for Bestyrelsen. 

9.30 

9 How to arrangement? 

 

Sådan bliver dit lokale arrangement succesfuldt. 

 

PowerPoint og guides ligger online tilgængeligt for Bestyrelsen.  

10.30 

10 Lokaltid 

 

11.00 
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Der laves arrangementer, årshjul og vedtægter i Lokalafdelingerne. 

 Frokost 12.00 

10 Lokaltid fortsat 

 

Der laves arrangementer, årshjul og vedtægter i Lokalafdelingerne. 

13.00 

11 Introduktion til det regionale arbejde og Regionsweekend 

 

Hvad betyder det at sidde i en regionsbestyrelse, og hvordan planlægger man egentlig et 

RW? 

14.00 

12 Regionstid 

 

Planlægningen til RW skal i gang. 

14.30 

 Søndag  

13 Politisk arbejde i lokalafdelingen 
 

Hvad er der er mulighed for politisk arbejde i det lokale? 

9.30 

14 Politisk session v. Elevernes forkæmper Thea Enevoldsen 

 

Hvad sker der egentlig politisk? Det forklarer formanden. 

10.00 

15 Afrunding og månedens lokalafdeling 

 

Månedens lokalafdeling kåres. 

11.45 

16 Evt. 11.50 

 


