
LLO Region Midt
 

Adgang og taleret til regionsgeneralforsamlingen har, ifølge lovene for Lejernes Landsorganisation, 
repræsentanter fra Landsorganisationen, regionsbestyrelsen, bestyrelsesmedlemmer og delegerede fra 
afdelingerne i regionen. Det er dog kun de delegerede, de
afdeling kan til generalforsamlingen stille med 2 delegerede for afdelingen + 1 delegeret for 301
medlemmer og 1 delegeret for hver yderligere 500 påbegyndte medlemmer. 
foretages på baggrund af det foregående års medlemstal.

 

 
 

 

   
    
    

 
 

Generalforsamling i
 

Lørdag den 
hos 3F Silkeborg, Granhøjvej 16, 8600 Silkeborg

 

 
1.  Velkomst
2.  Valg af dirigent
3.  Valg af referent og stemmetællere
4.  Bestyrelsens beretning
5.  Regnskab
6.  Fastsættelse af kontingent
7.  Ændringsforslag til vedtægterne
8.  Indkomne forslag
9.  Valg
 A Valg af formand (1 år)
 B Valg af kasserer (2 år) vakant
 C Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 D Valg af HB
 E Valg af suppleanter til HB
10.  Evt

 
* Ændringsforslaget fremsendes 29. april sammen med andre indkomne forslag.

 
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 
mail: Regionmidt@llosilkeborg.dk.  

Fristen for tilmelding af delegerede er ligeledes den 

 
På bestyrelsens vegne  
 
Ole Andersen 
Regionsformand 
 
 

LLO Region Midt 

Adgang og taleret til regionsgeneralforsamlingen har, ifølge lovene for Lejernes Landsorganisation, 
repræsentanter fra Landsorganisationen, regionsbestyrelsen, bestyrelsesmedlemmer og delegerede fra 
afdelingerne i regionen. Det er dog kun de delegerede, der har stemmeret på generalforsamlingen. Hver 
afdeling kan til generalforsamlingen stille med 2 delegerede for afdelingen + 1 delegeret for 301

1 delegeret for hver yderligere 500 påbegyndte medlemmer. Beregning af antal delegerede 
es på baggrund af det foregående års medlemstal. 

   
    Silkeborg, den 6. april 2017

 

Generalforsamling i Lejernes LO - Region Midt

Lørdag den 6. maj 2017 kl. 10:00 
Silkeborg, Granhøjvej 16, 8600 Silkeborg

Dagsorden: 

Velkomst 
Valg af dirigent 
Valg af referent og stemmetællere 
Bestyrelsens beretning 
Regnskab 
Fastsættelse af kontingent 
Ændringsforslag til vedtægterne* 
Indkomne forslag 
Valg 
Valg af formand (1 år) på valg er Ole Andersen
Valg af kasserer (2 år) vakant 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af HB-medlem 
Valg af suppleanter til HB 
Evt 

pril sammen med andre indkomne forslag. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 
 

Fristen for tilmelding af delegerede er ligeledes den 28. april 2017 på mail: Regionmidt@llosilkeborg.dk

Adgang og taleret til regionsgeneralforsamlingen har, ifølge lovene for Lejernes Landsorganisation, 
repræsentanter fra Landsorganisationen, regionsbestyrelsen, bestyrelsesmedlemmer og delegerede fra 

r har stemmeret på generalforsamlingen. Hver 
afdeling kan til generalforsamlingen stille med 2 delegerede for afdelingen + 1 delegeret for 301- 600 

Beregning af antal delegerede 

Silkeborg, den 6. april 2017 

Region Midt 

Silkeborg, Granhøjvej 16, 8600 Silkeborg 

på valg er Ole Andersen 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 28. april 2017 på 

Regionmidt@llosilkeborg.dk.  
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