Se den i din browser her.

4/2 2013
Kære SUFO medlemmer
Bestyrelsen inviterer hermed til
generalforsamling søndag d. 10 marts
2013
på Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000
Roskilde.

Program for søndagen:
Kl. 15.00

Velkommen v/Vibeke Reiter,

forkvinde i SUFO
Elisabeth Dons Christensen,
Biskop i Ribe (formand for Værdikommissionen)
Værdier—alment og konkret i
arbejdet med mennesker
Kl. 16.00

Pause

Kl. 16.15

SUFO´s generalforsamling

(se program herunder)
Kl. 19.00

Middag

Dagsorden for generalforsamlingen 2013.

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag. Indkomne forslag skal være
sekretariatet i hænde senest tre uger før
generalforsamlingen, dvs. senest den 17. februar
2013.
6. Valg: 3 bestyrelsesmedlemmer er på
valg:
Eva Boutrup Iversen (Ønsker ikke genvalg)
Kirsten Foss Andersen (Ønsker genvalg)
Vibeke Reiter (Ønsker genvalg)

2 suppleanter er på valg:
Gitte Jørgensen
Susanne Jønsson
Valg af revisor
7. Årets SUFO!!
8. Oplæg fra de faglige organisationer
9. Præsentation af nyt sekretariat
10. Eventuelt

ÅRETS SUFO
Hvem har ydet en særlig indsats i de
forebyggende hjemmebesøg?
Har du i din kommune en kollega, som har
fortjent en særlig tak for engagement, ildsjæl,
rigtig glad og dejlig at omgås indenfor jeres

arbejdsområde i de forebyggende hjemmebesøg,
så skriv din begrundelse til SUFO´s bestyrelse:
info@sufo.dk skriv emnet: Årets SUFO. Senest 1
uge før generalforsamlingen.
Så vil bestyrelsen som juryen, udvælge den
person, der skal være ÅRETS SUFO
og bekendtgøre det til slut på vores
generalforsamling.
OBS OBS - Overvej at blive nyt medlem i bestyrelsen:

Nye bestyrelsesmedlemmer…
MED:
4 møder om året primært i København samt 2 samlede arbejdsdage, hvor
hovedpunkter for bestyrelsesarbejdet bliver lavet.
KAN DU FÅ:
Nys om hvad der rører sig i landets andre kommuner samt i det politiske
system.
DU KAN OGSÅ:
Via dit engagement i bestyrelsen sætte dagsordenen for bestyrelsens
arbejde og ud over dette får du fler´ foldig god sparring med de øvrige
bestyrelsesmedlemmer, samt inspiration til at præge det forebyggende

arbejde lokalt og på landsplan.
SÅ DERFOR:
Bliv aktiv i det spændende arbejde i SUFO´s bestyrelse.

Vi glæder os til at se jer alle
Med venlig hilsen
SUFO´s bestyrelse
Vibeke, Helle, John, Eva, Pernille, Kirsten, Gitte,
Susanne og Anne Marie
PS. Se

Årskurset, program og tilmelding på www.sufo.dk

HUSK
Årskursus 10 - 11
marts 2013

Sundhedsfrem
me og
forebyggelse

"At møde mental kirurgi"
info@sufo.dk

