UNGDOMSRINGENS KONGRES 2014

Dagsorden
Dagsorden iflg. vedtægterne § 5 stk. 3

Pkt. 1. Valg af dirigent
Pkt. 2. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
Formandens og Ungerådsformandens skriftlige beretning er vedlagt som bilag.

Pkt. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2013
Regnskabet er vedlagt som bilag.

Pkt. 4. Ungdomsringens politikker
Pkt. 5. Diskussion af og afstemning om indkomne forslag
Der er indkommet forslag jv. vedtægternes § 5, stk., 6.
Et enigt Landsråd har indsendt forslag til vedtægtsændringer som følger herunder.

Forslag 1: Ændring af medlemsret (§3 stk. 1)
Forslag 2: Sammenlægning af kongressen og ungdomskongressen, samt oprettelsen af et
ungeårsmøde (§5 og § 6)
Forslag 3: Oprettelsen af et årsmøde i forbindelse med kongressen(§5 stk. 7)
Forslag 4: Valg af de unge lokalt og valgperiode (§9 stk. 5 og 6)
Forslag 5: Ikrafttrædelse af valgperiode (§9 stk. stk. 6)
Forslag 6: Ændring eller sletning af otteårs reglen (§5 stk. 4) – to forslag
Forslag 7: Opstillingsfrist for de Unge (§9 stk. 4) – to forslag
Forslag 8: Mindre rettelser og korrugeringer
Under dette dagsordenpunkt vil der være en præsentation af Ungerådet, samt evt.
fremlæggelse af forslag fra Ungdomskongressen, som Ungdomskongressen ønsker til
behandling direkte på Kongressen. Dette gælder dog ikke for vedtægtsændringer.

Pkt. 6. Godkendelse af budget for 2015
Der vil i forbindelse med dette punkt indledningsvis blive orienteret om
forventningerne til årsregnskabet for 2014.
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Pkt. 7. Valg af
a) Formand

Ifølge vedtægterne vælges formanden i ulige år.
Formand Maja Panduro har meddelt, at hun ønsker at stoppe
ved kongressen i 2014. Landsrådet indstiller Simon Kollerup
som ny formand i Ungdomsringen. Der er ikke opstillet modkandidater
ved fristens udløb
b) Næstformand
Næstformand Brian Larsen stopper som næstformand jv. §5, stk.
4. Landsrådet indstiller Lars Holme som næstformand i Ungdomsringen.
Der er ikke opstillet modkandidater ved fristens udløb
c) 2 revisorer
Per Nielsen og Erik Rasmussen modtager gerne genvalg
d) 1 revisorsuppleant
Flemming Ougaard ønsker ikke genvalg

Pkt. 8. Eventuelt
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