Vil du
være med?
Din regionsbestyrelse
Bestyrelsen i region Hovedstaden
består af:
Charlotte Schwartz Petersen, formand,
mobil: 53 65 89 91, loc.87@hotmail.com
Lena Birgitte Jørgensen, næstformand,
mobil: 40 63 95 03, lbj@f-f.dk
Lis Mønsted, bestyrelsesmedlem,
mobil: 23 99 88 87, lis@DMCDenmark.dk
Anders Michael Henrik Nielsen,
bestyrelsesmedlem, mobil: 40 89 41 06,
dive-4-life@hotmail.com
Rikke Nielsen, bestyrelsesmedlem,
mobil: 20 65 37 61, rikkenielsen82@gmail.com
Irene Nielsen, suppleant,
mobil: 22 97 91 16, irenielsen@live.co.uk
Else Marie Bolt, suppleant,
mobil: 40 44 91 33, gyldenlund@webspeed.dk

Hovedbestyrelsen

Kom med i regionsbestyrelsen
og styrk dit netværk
Kunne du tænke dig at blive en del af bestyrelsen
for Frie Funktionærer i din region? Så har du muligheden nu. Stil op til valg i din regionsbestyrelse og
gør en forskel ...

GØR EN
FORSKEL
OG FÅ ET
GODT
NETVÆRK
Hvilken forskel kan jeg gøre som medlem
i regionsbestyrelsen?
• Du bliver bindeleddet mellem det enkelte medlem
og hovedbestyrelsen i Frie Funktionærer.
• Du er med til at planlægge de mange spændende
medlemsarrangementer i regionen.
• Du skaber netværk både fagligt og socialt og får
demokratisk indflydelse.

Hvordan får jeg indflydelse?
• For at blive delegeret skal du vælges som bestyrelsesmedlem i din regionsbestyrelse ved den kommende regionsgeneralforsamling.
• Du kan stille op på selve dagen eller ved at kontakte
formanden for din region inden. Formanden sørger
for at få dig præsenteret som kandidat. Du bliver
valgt for to år ad gangen.
• Du kan også blive delegeret, hvis din arbejdsplads
har dannet en sektion af medlemmer fra Frie Funktionærer. Det kan I gøre, hvis I er mere end 20 medlemmer. Sektioner kan være repræsenteret ved
delegeretmødet med to delegerede.

Dato

Region

06.02.2018

Sjælland

07.02.2018

Hovedstaden

21.02.2018

Fyn

22.02.2018

Sydjylland

28.02.2018

Nordsjælland

06.03.2018

Midtjylland Vest

07.03.2018

Nordjylland

08.03.2018

Midtjylland Øst

Datoer for regionsgeneralforsamlinger rundt om i landet.

Hvad er et delegeretmøde?
• Den øverste myndighed i Frie Funktionærer er delegeretmødet.
• Mødet afholdes hvert andet år, hvor du bl.a.
er med til at vælge hovedbestyrelsen.
• Det er også på delegeretmødet, at linjerne
for foreningens fremtidige arbejde
lægges frem til næste møde.
• Alle delegerede fra sektioner,
regionsbestyrelser og hovedbestyrelsen kan deltage
og har stemmeret.

Hvordan kan jeg
få mere at vide?
• Vil du høre mere om,
hvordan vi arbejder i din
region, så kontakt en fra
bestyrelsen. Tag en snak med
en af os, hvis du måske kunne
tænke dig at blive en del af regionsbestyrelsen. Du finder kontaktinformationer på bagsiden af denne folder.
Læs mere om regionsarrangementerne i din region
og tilmeld dig på f-f.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Region Hovedstaden
		

