Indkaldelse til

Lørdag den
18. marts 2
0 17
kl. 14.00-15
.30

generalforsamling
i Landsforeningen Ligeværd 2017
Trinity Hotel og Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia
Alle medlemmer af Landsforeningen Ligeværd kan deltage
og opfordres til at møde frem.
Generalforsamlingen afholdes i henhold til foreningens vedtægter §6.
Foreningens medlemmer udgør generalforsamlingen, der er
foreningens højeste myndighed. Alle beslutninger afgøres
ved almindelig stemmeflerhed. Alene medlemmer kan stemme.
1.

Valg af dirigent

2.

Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning

3.

Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2016

4.

Behandling af forslag, der er indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen

5.

Fastsættelse af kontingenter

6.

Fastsættelse af lokalforeningernes andel af kontingent

7.

Valg af landsformand

8.

Valg af repræsentanter til bestyrelsen samt valg af suppleanter

9.

Valg af statsautoriseret revisor

10. Eventuelt
Vel mødt.
Bent Mikkelsen, Formand for Landsforeningen
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Fredag den
17. til lørda
g den
18. marts 2
0 17

Invitation til

Netværksseminar
i Landsforeningen Ligeværd 2017
Trinity Hotel og Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia
Deltagelse er GRATIS for bestyrelsesmedlemmer i
Lokalforeningerne og repræsentanter i de lokale

Program for Netværksseminaret i Landsforeningen Ligeværd 2017

handicapråd. Landsforeningens lokale bestyrelses-

Fredag d. 17. marts 2017:

medlemmer og medlemmer af handicaprådene

Kl.17.30-19.00

Middag

udøver en vedholdende og aktiv indsats i hjælpen

Kl. 19.00-21.00

Hvad rør sig i Ligeværd lige nu?
En kort gennemgang af Ligeværd arbejdsområder i 2017
ved sekretariatsleder Esben Kullberg. Projektleder, Cecilie Friis Broundal, for forældrekurserne vil sammen med
en forælder fra kurserne komme og fortælle om kursets
indhold samt betydning for forældrerne.

Kl. 21.00

Socialt samvær

til forældre og pårørende til unge med særlige behov. På årets netværksmøde vil deltagerne hente
ny inspiration og viden om det at hverve nye medlemmer gennem brug af de sociale medier. Vi skal
alle blive klogere på vores målgruppe og hvordan
vi kan støtte dem bedst muligt.
Praktisk information:
Tilmelding sendes til Landsforeningens sekreta-

Lørdag d. 18. marts 2017:

riat i Aarhus til thomas@ligevaerd.dk senest den

Kl. 7.00-9.00

Morgenmad

15. februar 2017.

Kl. 9.00

Hvervning af nye medlemmer gennem digitale medier,
og især sociale medier, rummer en masse muligheder for
at sikre en mere relevant, dynamisk og involverende kommunikation, og kan dermed også være en vigtig del af
arbejdet med at hverve nye medlemmer. Peter Schjødt,
forretningsudviklings konsulent, vil give hans bud på,
hvordan Ligeværd, får støbt dette vigtige fundament, og
ret hurtigt vil kunne opleve en mærkbar effekt. Ifølge
ham kræver det ikke en stor strategi, en masse resurser
eller stor erfaring, hvis man blot er klædt på til at møde
målgruppen på deres præmisser

Kl. 12.30

Frokost

Kl. 14.00

Generalforsamling i Landsforeningen Ligeværd

Deltagelse er gratis for medlemmer af Lokalforeningernes bestyrelser samt medlemmer af det
lokale handicapråd. Øvrige medlemmer afregnes
med 2500, kr. pr. deltager. Arrangementet omfatter fuld forplejning samt muligheder for overnatning. Af hensyn til bestilling af forplejning og
overnatning bedes der i tilmeldingen oplyst ønske om enkelt eller dobbeltværelse.
Vel mødt
Bent Mikkelsen
Formand for Landsforeningen Ligeværd
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