Indkaldelse til

landsmøde
Lørdag den 15. september 2018
kl. 9.00 i ”Hotel des Nordens”,
Alte Zollstraße 44, 24955 Harrislee

For os i Sydslesvig.

For os i Sydslesvig.

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) – Landsstyrelsen –
indkalder i henhold til SSWs vedtægter (§§ 13, 14, 15, 16 og 17)
til landsmøde lørdag den 15. september 2018, kl. 9.00
i ”Hotel des Nordens”, Alte Zollstraße 44, 24955 Harrislee

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Åbning og velkomst
Valg af mødeleder
Godkendelse af indkaldelsen, mandatstælling og valg af tællekommission
Fastlæggelse af den endelige dagsorden og rækkefølgen for punkternes
behandling
5. Dagens aktuelle emner/resolutioner
(resolutionsforslag indsendes skriftligt af de delegerede senest den
07.09.2018)
6. Formandens beretninger:
a) Politisk beretning ved landsformand Flemming Meyer
b) Beretning for regnskabsåret 2017 ved stedf. landsformand
Rüdiger Schulze
7. Drøftelse og godkendelse samt decharge af beretningerne
8. Landdagsgruppens spørgetid
(spørgsmål skal indsendes skriftligt af de delegerede senest den 07.09.2018)

9. Valg til landsstyrelsen i hht. vedtægternes §§ 20, 21
- 1. stedfortrædende formand (hidtil Rüdiger Schulze. Han er villig til genvalg)
- 1. bisidder (hidtil Lars Erik Bethge. Han er villig til genvalg)
- 3. bisidder (hidtil Peter Knöfler. Han er villig til genvalg)
10. Forslag og beslutning om en vedtægtsændring: Mere medlemsindflydelse
og stemmeret til alle SSW-medlemmer ved vigtige afgørelser på landsmødet (se bilag)
11. Kontingent – landsstyrelsen foreslår uændret kontingent for 2019
12. Dato for landsmødet i 2019 – lørdag den 14. september 2019
13. Eventuelt - ordet er frit
14. Afslutning

Flemming Meyer
- landsformand -

Bemærkninger til dagsordenen:
5. Resolutionerne fremsendes senere eller fremlægges på selve mødet
6. b) Regnskabet fremlægges på selve landsmødet

Pressearbejde
Vi gør opmærksom på, at der bliver filmet og taget fotos af arrangementet.
Disse vil blive brugt til analog og digital dokumentation og informationsarbejde af legitime
interesser jvf. § 6, stk. 1 sætning 1 litra f. DSGVO.
Gæster, der kan gøre konkrete personlige grunde gældende, som taler imod en identificering
på optagelserne, har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelsen jvf. art. 21. stk. 1 DSGVO.

Landsmøde 2018

Praktiske oplysninger

?

-

Tilmelding til landsmødet den 15. september 2018 sker til SSWs lands
sekretariat via vedlagte tilmeldingskort, per telefon 0461-14408310 eller per
e-mail til info@ssw.de, senest fredag den 7. september 2018.

-

De delegerede bedes indtegne sig inden mødets begyndelse og modtage
stemmesedler og andre bilag.

-

Skulle du som delegeret være forhindret i at deltage i landsmødet, bedes du
sørge for, at der kommer et medlem fra dit distrikt som stedfortræder.

-

Evt. kørselsrefundering sker via distriktet eller amtsforbundet.
Informationer til SSWs distrikter og amter

Spørgsmål
Har du spørgsmål omkring SSWs landsmøde, henvend dig til:
SSWs landssekretariat
Norderstraße 76 - 24939 Flensburg
tlf. 0461-14408310 - info@ssw.de

SSWs spilleregler

Vedtægter og andre
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SSW –

für uns

Vil du vide mere om SSWs regler for landsmødet, kan du på
landssekretariatet bestille et hæfte, der omfatter SSWs forretningsorden, SSWs vedtægter m.m., ligeledes kan du bestille
vores rammeprogramhæfte.
Du kan også finde dem på vores hjemmeside
www.ssw.de
under medlemsservice/infomateriale.

im Norde

n.

Beschlos
sen auf
dem
außerord
entlichen
Parteitag
am 16.04
.2016
im „Hot
el des Nord
ens“ in Harr
islee

Für uns

im Norden

.

.

