TIL DIF’S REPRÆSENTANTSKAB

8. APRIL 2016

DIF’S ÅRSMØDE 2016
Hermed fremsendes materiale til DIF’s årsmøde lørdag den 30. april 2016.
Årsmødet afholdes i Gunnar Nu Salen, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605
Brøndby. Mødet starter kl. 9. Vi slutter af med frokost.
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Der er udsendt materiale til det antal repræsentanter, som hvert specialforbund i
henhold til lovene kan lade sig repræsentere med på mødet. Derudover
vedlægges et eksemplar af materialet til forbundenes administrationer.
Materialet er også tilgængeligt på DIF’s Ekstranet og www.dif.dk.
Bestyrelsen opfordrer specialforbundene til at tilmelde en ekstra kvindelig
deltager ud over de faste delegerede. Den ekstra kvindelige deltager ændrer ikke
ved det enkelte specialforbunds antal stemmer.
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Tilmelding til årsmødet foregår online på http://event.dif.dk/aarsmoede2016.
Tilmelding skal ske senest torsdag den 21. april. Såfremt I har spørgsmål til
tilmeldingen, kan disse rettes til Ena Christiansen, ec@dif.dk, eller tlf. 43 26 20 06.
I år inviterer vi endvidere til fællesmøde for specialforbundene fredag den 29.
april kl. 18.30. Der vil blive serveret en lille anretning fra kl. 16.30 i anledning af
Preben Stauns reception. Fællesmødet afholdes i Gunnar Nu Kongressen og vil
tage udgangspunkt i vedlagte dagsorden. Traditionen tro vil der blive budt på
natmad efter mødet.
Såfremt I har spørgsmål til de enkelte noter i regnskabet, er man velkommen til at
henvende sig til økonomidirektør, Morten Olesen, på tlf. 43 26 20 16 eller e-mail
mol@dif.dk inden årsmødet, således at vi i fremlæggelsen kan besvare eventuelle
spørgsmål eller yderligere belyse forhold, hvis der er ønske herom.
Årsmødematerialet vil endvidere blive gennemgået for specialforbundenes
sekretariater på sekretariatsledermødet den 20. april kl. 13 i Idrættens Hus.
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