Den Danske Skiskoles årsmøde 2021 - Dagsorden og valg til bestyrelsen
I forbindelse med det forestående virtuelle årsmøde d. 10. juni 2021 fremsendes hermed følgende:
-

Dagsorden
Valg til bestyrelsen

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Årsberetning ved Iben Stubbe
Formandens beretning ved Rasmus Lundby
Fremlæggelse af årsregnskabet ved Kenneth Bøggild
Valg til bestyrelsen
Eventuelt

Valg til bestyrelsen
Den Danske Skiskoles bestyrelse består i øjeblikket af følgende 6 medlemmer + 1 repræsentant fra Danmarks
Skiforbund:
-

Rasmus Lundby (formand – på valg - genopstiller)
Henrik S. Jensen (på valg - genopstiller)
Morten Kaiser (ikke på valg)
Kasper Bisgaard (ikke på valg)
Johanne Bangsgaard (på valg – genopstiller)
Michael Tandrup (på valg – genopstiller ikke)

Det betyder at der er to 2-årige bestyrelsesposter samt to 1-årige suppleantpladser på valg til årsmødet
2021.

Kandidatur
Hvis du er interesseret i at stille op til Den Danske Skiskoles bestyrelse, så kan du indsende dit kandidatur til
info@dendanskeskiskole.dk inden søndag d. 30. maj 2021 kl. 23.59.

Stemmeprocedure
Kandidaturerne offentliggøres mandag d. 31. maj 2021.
Det er muligt for et medlem at stille op til bestyrelsen på valgdagen, men medlemmet vil dermed ikke gavnes
af brevstemmer.
Hvert medlem af Den Danske Skiskole skriver mellem nul og fire kandidatnavne på ’stemmesedlen’, som man
ønsker skal besætte de fire bestyrelsesposter. Såfremt der er skrevet mere end fire navne på stemmesedlen,
anses stemmesedlen for at være ugyldig.
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De to bestyrelseskandidater som har fået flest stemmer får hhv. de to 2-årige bestyrelsesposter, og de to
kandidater som har fået 3. og 4. flest stemmer får hhv. de to 1-årige suppleantposter. Bestyrelsen har dog
mulighed for at konstituere sig anderledes på deres efterfølgende konstituerende møde.
Brevstemmer – Hvis du ikke har mulighed for at deltage på årsmødet, kan du brevstemme. Du brevstemmer
ved at sende en mail til info@dendanskeskiskole.dk, hvori du skriver mellem nul og fire kandidatnavne, som
du ønsker skal tiltræde de fire bestyrelsesposter. Du kan brevstemme frem til d. 8. juni 2021 kl. 23.59.
For at være stemmeberettiget til årsmødet skal du have aktivt kursuslicens/medlemskab eller årsmærke for
2021.

Med venlig hilsen,

Iben Stubbe
Den Danske Skiskole
Sekretariatsleder
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