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Pkt. Emne Tid 

1 Introduktion til weekenden v. LET Fredag 
19.00 

2 
 
 

Formalia 
 
Valg af ordstyrer 
Valg af referent 
Godkendelse af dagsorden 
 
Indstilling: 
Beslutning: 
NVI er valgt som ordstyrer. 
LFD er valgt som referent. 
Dagsordenen med tilføjelse af punkt 9 er vedtaget. 

19.05 

3 Suppleringsvalg til Bestyrelsen 

 

Emilie Mønsted stiller op som lokalformand i lokalafdeling København. 

 

Beslutning: 

Emilie Mønsted er valt til lokalformand for lokalafdeling København. 

19.10 

4 Navnerunde 

 

Bestyrelsen, observatørerne og ansøgerne laver navnerunde. 

19.15 

5 Status på lokalafdelinger og teams 
 
Der gives status på lokalafdelinger, teams, kontoret og formandskabet. 

19.25 

6 Status på International Tur 
 
Status på International Tur v. NVI. 

19.35 

7 Politisk Session v. Formand T. S. Enevoldsen 
 
Politisk session v. TEN. 
 
TEN giver en status på det politiske arbejde siden sidste møde, og forklarer om de største 
sager politisk. 

19:45 

8 Status på Regionsweekenderne 
 
Bestyrelsen giver status på de forskellige regionsweekender, som de har tid til at arbejde 
videre med søndag. 

21.35 

9 Uddybning af worklabs til GF v. Team 4 (Lukket punkt) 

 

21:50 
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De frivillige uddyber på bestyrelsens opfordring de worklabs, der skal afholdes til 

Generalforsamlingen. De kommer til at bestå af et udvidet KKT-kursus med mange 

tilhørende lege/øvelser/aktiviteter. 

 

Bestyrelsen godkender konceptet for worklabs. 

10 Årets Elevråd 2020  

 

Der skal udvælges 5 elevråd som går videre. 

I tilfælde af at der ikke er nok ansøgere, skal bestyrelsen tage stilling til hvorvidt at 

ansøgningsfristen skal genåbnes 

 

Samtlige ansøgninger er gennemgået fælles i bestyrelsen. Bestyrelsen vælger finalisterne 

ved en skriftlig afstemning. 

 

Indstilling: 

Beslutning: 

22.05 

11 Gennemgang af Policy Lab Vinter (Lukket Punkt) 

 

Team et giver en status på PL. 

 

Bestyrelsen får en gennemgang af weekenden, og får styr på arbejdsopgaver under 

weekenden. 

22.30 

 Lørdag  

12 Gennemgang af ansøgere til sekretariatet (Lukket punkt) 

 

Bestyrelsen gennemgår de indstillede ansøgninger, og stemmer om dem. 

 

Indstilling: 

Beslutning: 

0
9
.
0
0 

 Søndag  

13 Lokaltid 

 

Planlægning af RW og lokale arrangementer. 

09.00 

14 Eventuelt 11.40 

 


