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Grundet intern kommunikations fejl, er offentliggørelsen forsinket,
med vores dybeste beklagelse, bestyrelsen

Dagsorden Generalforsamling 2018
Nordisk Herpetologisk Forening
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskab fremlægges
5. Indkomne forslag
Bestyrelsen indstiller følgende forslag:
a. Indsendt af Bestyrelsen:
i.
at §3 udgår i sin nuværende form, og omskrives til:
“3.1 Foreningen vil, når der haves artikler med herpetologisk indhold
udgive disse i online PDF format.”
ii.
“3.2 Sidst på kontingent året kan der bestilles et trykt eksemplar af de
for året udgivet artikler”
b. Indsendt af Bestyrelsen:
Såfremt forslag A, med underpunkter falder, indstilles der til at §3. udgår helt,
og ikke erstattes af noget tekst, men resterende paragraffer rykkes op.

c. Indsendt af Morten Ploug Jørgensen og Christian Raavig:
§5.3 omskrives fra: “ (...)således

at forslag, som ønskes behandlet
under dagsordenens pkt. 5, samt navne på kandidater, som
ønskes opstillet til bestyrelsesvalg, offentliggøres i af
bestyrelsen mindst 30 dage før afholdelsen af
generalforsamlingen.”
til: “(...)således at forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens punkt
5, samt navne på kandidater, som ønskes opstillet til bestyrelsesvalg,
offentliggøres af bestyrelsen mindst 14 dage før afholdelsen af
generalforsamlingen.”

d.
§5.3 omskrives fra: “(...)Offentliggørelse

af dagsorden og navne på
kandidater skal ske på foreningens hjemmeside, i
meddelelsesbladet, eller direkte til medlemmerne med post. “
til: “(...) Offentliggørelse af dagsorden og navne på kandidater skal ske på
foreningens hjemmeside og i nyhedsbrev, sendt med ordinær post omdeling.
e. Indsendt af bestyrelsen:
Ændring af kontingenter i forbindelse med omlægning af udgivelses
procedure: Kontingenter ændres til følgende (ændringen indskrives i kursiv
under §5.8):
i.
Ordinært medlem, 100,- Kr.
ii.
Familie medlemskab, 200,- Kr.

6. Valg
a. Formand
Mark Lundberg genopstiller som formand
b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Rolle

På valg

Genopstiller

Christian Raavig

Næstformand

Nej

N/A

Janni Albrektsen

Kasserer

Ja

Nej

Charlotte Treschow

Medlem

Ja

Ja

Morten Ploug Jørgensen

Medlem

Nej

N/A

Christian Nielsen

Medlem

Nej

N/A

Peter Karlsson

Medlem

Ja

Nej

Rolle

På valg

Genopstiller

Cecilie Hvidtfeldt

Suppleant

Ja

Ja

Claus Gantzel-de Haas

Suppleant

Ja

Ja

c. Suppleanter

d. Revisorer

Rolle

På valg

Genopstiller

Søren Werther

Revisor

Ja

-

Sune Obsen

Revisor

Ja

-

e.

7. Eventuelt

