
GENERALFORSAMLING
7. OKTOBER 2022

DET BLIVER EN FEST!
- med fagligt fællesskab, lækker mad,  
musik og underholdning

Få indflydelse på din fagforenings aktiviteter de næste 2 år.
På Generalforsamling 2022 vælges den nye Regionsbesty-
relse, samt Region Syds repræsentanter til det kommende 
Repræsentantskab (REP22) den 18.-19. november 2022.

TID 
Fredag den 7. oktober kl. 15.00 til 21.30

TILMELDING
Se hele programmet og tilmeld dig via  
hjemmesiden: Generalforsamling 2022, Region Syd
Tilmelding er nødvendig, i forhold til forplejningen

PROGRAM
Kl. 15.00 – 15.30   
Indskrivning – kaffe og kage.

Kl. 15.30 – 18.30   
Generalforsamling, med valg til RB og REP22

Kl. 18.30 – 20.00 
Spisning og musikalsk indslag

Kl. 20.00 – 21.30   
Oplæg ved Niels Krøjgaard 
’Din krop kan tale uden du åbner munden’
Oplev et show med Niels, som er psykologisk entertainer,  
her vil du grine og forundres, som aldrig før. 
Foredraget tager udgangspunkt i evidensbaseret videnskab  
og giver deltagerene teoretisk viden, kombineret med  
praktiske værktøjer. 
Alt serveres på en indlevende, letforståelig - og ikke mindst 
underholdende facon.

STED  
IBC  

Innovationsfabrikken,  
Birkemosevej 1,  
6000 Kolding

Region Syd



STIL OP
Få direkte indflydelse i Dansk 

Socialrådgiverforening!
Stil op til regionsbestyrelsen  

og/eller delegationen  
til repræsentantskabet
Sidste frist for opstilling,  

er på selve dagen.

GENERALFORSAMLING
DAGSORDEN
Bestyrelsernes forslag til generalforsamlingsdagsorden er:

 z Velkomst

 z Valg af dirigent

 z Godkendelse af dagsorden

 z Valg af referent

 z Fremlæggelse, diskussion og godkendelse af RB’s beretning.

 z Fremlæggelse og godkendelse af regionens aktivitetsplan

 z Fremlæggelse og drøftelse af HB’s beretning og forslag til repræsentantskabet

 z Behandling af indkomne forslag og aktivitetsplan

 z Fremlæggelse af regionens regnskaber for 2020 og 2021.

 z Fremlæggelse af regionens statusregnskab pr. 30. juni 2022 

 z Vedtagelse af regionens budget for 2023 og 2024

 z Valghandling 
– Valg af 10 Regionsbestyrelsesmedlemmer og et antal suppleanter 
– Valg af repræsentanter og suppleanter til Repræsentantskabet 
– Valg af Kritisk revisor

 z Eventuelt

Afstemningerne på generalforsamlingen, afvikles via en app - Medbring derfor din smartphone.

Har du forslag og kommentarer til dagsordenen,  
bedes du sende dem til regionskontoret på mail  
ds-syd@socialraadgiverne.dk  
senest den 9. september 2022.

Du kan finde specificeret dagsorden  
med bilag på regionens hjemmeside  
www.socialraadgiverne.dk/syd   
fra den 23. september 2022.

Region Syd


