FORSLAG TIL RAMME/VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNSUDVALGET
Københavnsudvalget består af de af Folkebevægelsen mod EU’s komitéer, i Københavnsområdet, der
aktivt og skriftligt har tilkendegivet at de ønsker at være en del af Københavnsudvalget
Københavnsudvalget har som opgave at understøtte og tage initiativer der organisatorisk og politisk
kan fremme Folkebevægelsen mod EU’s politiske mål.
Det kan ske ved at understøtte de enkelte tilsluttede komitéer i bestemte situationer, hvor det ønskes
fra de enkelte komitéer
Det kan ske ved at tage politiske og organisatoriske initiativer i forbindelse med opstart af fælles kampagner for de tilsluttede komitéer eller lign.
Koordinere og fremme centralt igangsatte Folkebevægelsesinitiativer i Københavnsområdet.
De tilsluttede komitéer afleverer 300 kr. om året af sin kontingentrefusion fra Folkebevægelsen centralt, til københavnsudvalget.
Beløbet indsættes på en konto hos Folkebevægelsens sekretariat.
På en årlig generalforsamling vælges en Københavnsbestyrelse på 5 personer. På samme møde fremlægges et regnskab, som der stemmes om. Ligeledes aflægges der en politisk beretning, som også skal
til afstemning.
Hver af de tilsluttede komitéer har det samme antal stemmer som de var tildelt på det seneste landsmøde for Folkebevægelsen mod EU.

Tillæg fra Lars Østergaard:
De første punkter er meget fine.
Punkt fire synes jeg at vi skal skrive det mere systematisk så folk hurtigt har et overblik som for eksempel:
4. En gang årligt afholdes et årsmøde med minimum følgende punkter
a. Aflæggelse af politisk beretning (til godkendelse).
b. Aflæggelse af regnskab (til godkendelse).
c. Plan for næste års arbejde (til godkendelse).
d. Valg af bestyrelse på 5 medlemmer
I forhold til punkt 5 og fordelingen af stemmer vil dit forslag være et brud på traditionen fra det gamle
Københavns udvalg, hvor hver komite havde samme antal stemmer, som jeg mener var 2.
Spørgsmålet er om vi forventer årsmødet bliver et medlemsmøde med delegerede fra hver komite eller
det bliver med repræsentanter for hver tilsluttet komite?

Folkebevægelsen mod EU’s Landssekretariat
Lyngbyvej 42
2100 København Ø

3536 3740
fb@folkebevaegelsen.dk

Tirsdag, onsdag og torsdag: 10.00 - 15.00
Mandag og fredag: Efter aftale

