UNGDOMSRINGENS KONGRES 2015

Dagsorden
Dagsorden iflg. vedtægterne § 5 stk. 4

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

Pkt. 3. Fremlæggelse og godkendelse af ungerådsformandens beretning
Ungerådsformandens skriftlige beretning er vedlagt som bilag.

Pkt. 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2014
Regnskabet er vedlagt som bilag.

Pkt. 5 Ungdomsringens politikker
Jf. §5 stk. 9 skal forslag til behandling på kongressen være indsendt til Landsrådet senest fem uger før kongressen.
Der var ved deadline, den 24. oktober 2015, ikke indkommet nogen forslag.

Pkt. 6. Diskussion af og afstemning om indkomne forslag
Jf. §5 stk. 9 skal forslag til behandling på kongressen være indsendt til Landsrådet senest fem uger før kongressen.
Der var ved deadline, den 24. oktober 2015, ikke indkommet nogen forslag.
BEMÆRK: Jf. §5 stk. 9, har Ungerådet mulighed for at stille forslag, som er vedtaget på deres årsmøde, direkte på
kongressen. Evt. forslag fra Ungerådets årsmøde behandles under punkt 6.

Pkt. 6. Godkendelse af budget for 2016
Der vil i forbindelse med dette punkt indledningsvis blive orienteret om forventningerne til årsregnskabet for 2015.

Pkt. 7. Godkendelse af budgetudkast
Pkt. 8 Valg af
a)

Formand

Jf. §5 stk. 6 vælges formanden i ulige år. Landsrådet indstiller Simon Kollerup
til genvalg som formand i Ungdomsringen. Der er ikke opstillet modkandidater ved fristens
udløb, den 24. oktober 2015. BEMÆRK: Simon Kollerup blev valgt som formand på
kongressen i 2014, da foregående formand, Maja Panduro valgte at trække sig før perioden
udløb. Derfor er Simon Kollerup på valg i år for en toårig periode.
b) Næstformand
Jf. §5 stk. 6 vælges den ene næstformand i ulige år. Næstformand Søren Olsen er på valg og
ønsker ikke at genopstille. Landsrådet indstiller Thomas N. Feldborg Bruun som
næstformand i Ungdomsringen (opstillingsbegæring er vedlagt som bilag). Der er ikke
opstillet modkandidater ved fristens udløb, den 24. oktober 2015.
c)

Valg af ungerådsformand
Jf. §5 stk. 9 kan kandidater til posten som ungerådsformand stilles direkte på kongressen.
Jf. §5 stk. 4 er der valg til posten som ungerådsformand i lige år, men i henhold til de
vedtagende implementeringsregler for vedtægtsændringerne, er der valg i 2015, og
perioden for dette valg er kun ét år.
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d) 2 revisorer
Per Nielsen og Erik Rasmussen blev valgt som revisorer i 2014, og er dermed ikke på valg i
2015.
e)

1 revisorsuppleant

Pkt. 9. Eventuelt

2

