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 Invitation til generalforsamling 
I henhold til vedtægternes § 6 indkaldes der hermed til U-landsforeningen Svalernes årlige generalforsamling 
 

 

Søndag den 8. april 2018 kl. 11.00-17.00 
Indskrivning kl. 10.30–11.00 m. kaffe og te 

 

på adressen 
Fælledvej 12  

2200 København N 
Arrangementet foregår hos Mellemfolkeligt Samvirke 

 
 

Dagsorden til generalforsamlingen: 
 

1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere 
2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år ved formanden og godkendelse af beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab ved regnskabsfører og godkendelse af regnskab 
4. Behandling af indkomne forslag  
5. Fastlæggelse af kontingent  
6. Valg til bestyrelsen (se separat liste med kandidater, etc.) 

 Valg af formand, næstformand og kasserer 
 Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år* 
 Valg af tre suppleanter* 

7. Valg af revisor 
 
 FROKOST 
 

8. Oplæg fra de rejsende på årets partnerskabsbesøg i Indien & Bangladesh 
  
 KAFFE/THE 
 

9. Årets tema: ”Alternativ finansiering – Svalerne i økonomisk modvind” (se separat dokument) 
10. Eventuelt 
 

 
*Såfremt forslag indstillet af bestyrelsen under pkt. 4 på dagsordenen vedtages, skal der vælges færre 
bestyrelsesmedlemmer & suppleanter. 
 

OBS: Gyldigt medlemskab giver stemmeret til generalforsamlingen; kontingentbetaling 
for 2018 skal være foretaget senest d. 8. april inden kl. 11.00 (betal så vidt muligt via 
Betalingsservice, som har sendt opkrævning til pr. 1. marts, tak!). 
 
 

Praktiske informationer på næste side / bagsiden → 
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Praktiske informationer vedr. generalforsamlingen 

 
 

Rejserefusion 
Der ydes rejserefusion, efter billigste 
rejsemåde (billigste offentlige 
transportmiddel), til alle dokumenterbare 
rejseudgifter over 100 kr., så HUSK kvittering.  

 
Frokost 
Tilmelding til frokost på Generalforsamlingen 
skal ske senest d. 3. april – og meget gerne før 
af hensyn til planlægningen. Skriv en mail eller 
ring til kontoret. Pris for frokost er 30 kr.  

 
Indskrivning 
På dagen kl. 10.30– 11.00 

 

                                                                                           

Kontakt 
Koordinator Sanne Dahlbom 
Telefon: 51 91 92 18 
E-mail: svalerne@svalerne.dk  
 
 
 
 
 
 
 

Adresse 
Mellemfolkeligt Samvirke 
Fælledvej 12, 2200 København N   
     
Lokale: ”Solidarity Room” (Lokale 21) 
Gå ind af porten og helt frem i gården og 
derfra ned til gård 2 (bagerste gård & bygning), 
hvor Global Platform ligger. Her finder du 
lokalet på 2. sal (U21). Der er elevator. 
      

De bedste hilsner  
- på bestyrelsens vegne  

 
Sanne Dahlbom 

Koordinator i U-landsforeningen Svalerne 

 
  
Vedtægter kan læses HER eller rekvireres ved henvendelse på kontoret 

mailto:svalerne@svalerne.dk
http://svalerne.dk/om%20os/bestyrelsen/vedt%C3%A6gter.html

