
                                                                                                                                                        
Extraordinær GF 2018  24.04.18        

 

1. Formanden Jette Abildskov bød velkommen: 

Agenda er: 

Extraordinær GF 

Valg af referent og ordstyrer - peges der på nogen? 

Valg til bestyrelsen   

Debat   

Kandidater præsenteres 

Stemmesedler   

Fuldmagter   

Resultater  

   

2. Pia Mehr valgt til referent, Jette er ordstyrer. 

 

3. Formand Jette byder velkommen, og forklarer hvorfor vi er her i dag.  

Fra sidste ordinære GF (dato), fik vi ikke gennemført valget af repræsentanter til bestyrelsen. 

Dette fordi der blev sået tvivl om hvorvidt udbydere kan stille op til valg, som repræsentant til 

bestyrelsen. 

Jette forklarede, at det står enhver frit for, at stille op til valg. 

Tidligere har det vist sig svært, at samles når der er udbydere i bestyrelsen, for alle har en 

forretning der skal passes (tid og fokus). 

Bestyrelsen har i et par år været uden udbydere som repræsentanter, og det konstateres at det har 

givet en anden arbejdsro. 

Dette er ikke vedtægtsbestemt, men været en hensigt, at der ikke sidder udbydere i bestyrelsen. 

Det blev valgt ved den ordinære GF, at udsætte valget af repræsentanter, så medlemmer skulle 

have en forståelse for hvad grundlag er for, at stille op til kandidatur, og dermed hvad ens stemme 

går til – for de der havde givet fuldmagter, og ikke selv var tilstede. Derfor blev valg udsat, og tages 

i dag på ekstraordinær GF. 

 

4. Det gav en lang og god debat om foreningens formål, og hvordan samarbejde er udbydere imellem 

og med bestyrelsen. 

En frugtbar debat, om hvad det for et formål vi sammen skal løse, som tages med tilbage til næste 

års bestyrelsesarbejde. 

Det blev foreslået, at bestyrelsen det næste år arbejder videre i henhold til vedtægterne, med at 

stå for konferencer og arrangementer, samt finde en god samarbejdsform med  det nye initiativ 

som er sat i gang, omkring fællesskab udbydere imellem. 

I dette initiativ tages der stilling til, en form for fælles repræsentant fra udbyderne, som arbejder 

sammen med bestyrelsen i IEA Danmark. Dette tages op i andet møde regi, eller input til næste GF 

– Christel Seierø tager bolden. 

Så fra ordinær GF 2019, vil der være en beslutning om setup for udbyder repræsentant i IEA 

bestyrelsen, og dermed trak Flemming i år sit kandidatur til valg. 



                                                                                                                                                        
5. Jette, lad os så vælge: 

Opstillede er: 

Kristian Prüss 

Pia Omø Mehr 

Carsten Wendt 

Amanda Rico 

Christian Hansen   

 

Afstemning   

 

Der gives hhv. 5-3-1 point til de kandidater man prioriterer.   

 

Man kan undlade at bruge alle stemmer, men ikke give den samme kandidat flere point   

 

Der udfyldes en stemmeseddel for hver fuldmagt man har modtaget 

   

6. Flemming og Mette står for stemmeoptælling 

7. Resultat: 

Kristian og Pia er genvalgt -  

2 suppleanter:  

Amanda og Carsten. 

Tak for fremmøde og god debat. 

Mvh IEA Bestyrelsen 


