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Stammeforeningen i Danmark (FSD) holder generalforsamling 
 den 28. august 2021  

 
Generalforsamlingen finder sted kl. 13.30-17.00 (med indlagt kaffepause) på Liselund Møde- og 
Kursussted, Slotsalleen 44, 4200 Slagelse. Der er frokost kl 12.00 (for de allerede tilmeldte). 
 

1. Valg af dirigent  

    

2. Valg af referent. 

      

3. Valg af stemmetællere 

 

4. Årsberetning  

 

5. Revideret årsregnskab 

  

6. Indkomne forslag:  

 

a. Fejring af jubilar: Salih Coskun 

I min fagforening (Danske Bioanalytikere) har man startet et initiativ, hvor man som 
medlem og jubilar bliver fejret til et arrangement. Meningen er, at hverve og fastholde 
de eksisterende medlemmer. Man har ment, at der var behov for at gøre noget for 
medlemmerne, hvilket er et stort plus på kontoen. Her tænker jeg; kunne 
Stammeforeningen ikke også foretage noget tilsvarende? Ikke fordi, at man direkte 
skal holde en jubilæumsfest/-arrangement, men mere, at man eksempelvis til hver 
generalforsamling kunne ha' det med under et punkt (måske under punktet Evt.), hvor 
årets jubilar bliver nævnt for forsamlingen og får udleveret en diplomlignende ting. 
Som en slags tak for, at ha' været med i x antal år. Med sådan en hændelse, så kunne 
man sikre, at de vil deltage i generalforsamlingen og deltagerantallet vil dermed blive 
noget større. Jeg syntes, at det er vigtigt, at man som forening husker, at passe og 
pleje sine medlemmer. Det værdsætter man som medlem. 

 
b. Synlighed:  Salih Coskun 

Jeg ser, at lignende foreninger er meget synlige med deres arbejde - især på de sociale 
medier. De er rigtig gode til at fortælle om deres arbejde, løbende opdateringer med 
sidste nyt i foreningen, planlagte/igangværende aktiviteter mv. Man når dermed 
hurtigere ud til rigtig mange via denne metode. Det er samtidig omkostningsfrit, så 
man skal ikke ud og investere x antal kroner på PR/reklamekampagne.  
Jeg ved, at Stammeforeningen også har en gruppe; eksempelvis på Facebook, hvor 
man har over 600 følgere. Jeg syntes, at gruppen godt kunne være stedet, hvor man 
informerede noget mere om foreningen og dens arbejde. Gruppen består ikke 
udelukkende af medlemmer (der modtager FSD-Nyt), men også af ikke 
medlemmer/andre interesserede. Var det ikke en idé, at synliggøre foreningen noget 
mere og fortælle om dens arbejde på den måde? Når der nu er sådan et grundlag for 
det.  

 

 

https://www.facebook.com/stammeforeningendk/photos/a.468715636578394.1073741825.458233144293310/674418232674799/?type=1&source=11
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7. Fastsættelse af kontingent og tilskud til lokalafdelinger 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2021 på kr. 100 og uændret tilskud kr. 120,- per 

FSD–medlem i lokalafdelingerne 

        

8. Budget for indeværende og følgende år.  

 

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

 

 Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen: 

4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år 

1 bestyrelsesmedlem vælges for 1 år, idet posten har været dækket af suppleant i 2020  

Opstillede kandidater til bestyrelsen: Bettina Pedersen, Henrik Jensen, Sebastian Ladegaard, 

Nikolaj B. Østergaard, Emil Stenderup Bækdahl og Erling Jensen. 

 

10. Valg af suppleanter   

          2 suppleanter for 1 år  

Opstillede kandidater til suppleanter: Nikolaj B. Østergaard, Emil Stenderup Bækdahl  og Erling 

Jensen. 

 

11. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor     

Bestyrelsens forslag: Beierholm 

   

12. Valg af kritisk revisor og suppleant 

Bestyrelsen foreslår Hermann Christmann 

 

13. Eventuelt 

https://www.facebook.com/stammeforeningendk/photos/a.468715636578394.1073741825.458233144293310/674418232674799/?type=1&source=11

