INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Alle grunnskolene i Kristiansand innkalles med dette til årsmøte i KOMFUG
tirsdag 7. mars kl. 18:00 – ca. 19:00
i Aulaen på Kongsgård Skolesenter, Kongsgård Allé på Lund. Hver skole bes
om å møte med 2 representanter med stemmerett. Fortrinnsvis FAU-leder
og leder av styret på skolen. Men, skolene står fritt til å velge selv hvem
som skal representere skolen på årsmøtet. Det sittende styret har også stemmerett på
møtet.
KOMFUG er et veldig viktig forum og talerør for foreldrene til Kristiansands skolebarn.
KOMFUG har fast plass i Oppvekststyret, arrangerer opplæring av FAU og styre, er
høringsinstans i skolerelaterte saker, arrangerer temakvelder, følger opp natteravnene,
følger opp aktuelle skolesaker og vil styrke foreldrenettverket. For å få dette til er KOMFUG
helt avhengig av engasjerte foreldre. Vi har derfor et stort ønske om at deres skole deltar
på årsmøtet og at dere stiller med en kandidat til styret.
Styret i KOMFUG skal være et tverrsnitt av foreldrene. Dette betyr at det bør være en
blanding av personer fra de forskjellige bydelene, begge kjønn og gjerne også litt forskjellig
alder. Med flere kandidater til styret er det enklere å få til denne gode sammensetningen.
Ta kontakt med valgkomiteens leder, Tom Garman Bjørnsen, på telefon 911 01 963 eller epost tom@garman.no med forslag til styremedlem.
Saksliste for årsmøtet:
1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Valg av to personer som skal undertegne protokollen sammen med møteleder og
referent
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. KOMFUGs årsberetning
6. Regnskap, revisors beretning og budsjett for KOMFUG
7. Endringer av vedtektene
8. Valg av styre
9. Valg av valgkomité til neste årsmøte
10.Fastsettelse av arbeidsplan fram til neste årsmøte etter innstilling fra styret
Spørsmål angående årsmøtet kan stilles til KOMFUG-leder Helge Stahl 48 23 13 03/
komfug@organisasjonsliv.no
Hjertelig velkommen!
Med vennlig hilsen
Styret i KOMFUG
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