PROGRAM for Årsmødet 2018
FØR MØDET

Det hele begynder klokken 10:00, hvor sekretariatsmedarbejderne Andreas Stæhr Holm og Malthe Krarup samt
bydelsbestyrelsens medlemmer står for indskrivning af Hovedstadens Radikales medlemmer, og hvor værtsbydelen står for
udlevering af stemmekort.
Til Årsmødet har alle foreningens medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent, møde-, tale- og stemmeret. I øvrigt
gælder landsforbundets vedtægter.

Efter indskrivningen er der stående morgenmadsbuffet (så længe lager haves) med økologisk brød, lækkert pålæg, og ost
samt kaffe, vand og te.
Dette varer cirka en times tid, hvorefter mødedelen af Årsmødet begynder klokken 11:00.

MØDET

I forlængelse af den generelle St. Bededagsstemning
fra dagen i forvejen lægger vi ud med fællessang.
Under middagen uddeles Marianneprisen af sidste
års modtager Anders Thomsen.

Dagsorden

1. Velkomst og fællessang,
ved Viktor Dylander
2. Åbningstale,
ved Mia Nyegaard

3. Valg af 2 dirigenter, 1 handlingsreferent,
1 stemmetællerformand og 5 øvrige stemmetællere,
ved Viktor Dylander
4. Præsentation af ledende udvalg,
ved Viktor Dylander

5. Storkredsformandens beretning,
ved Viktor Dylander

6. Debat om, og godkendelse af, storkredsformandens beretning,
ved Viktor Dylander
7. Forelæggelse af det reviderede regnskab,
ved Anne Eskildsen & Malthe Krarup

8. Præsentation af sekretariatet 2017-2018,
ved Andreas Stær Holm

9. Kommissoriegruppens fremlæggelse af dens arbejde med spørgsmål-svar-runde,
ved Viktor Dylander, Thomas Elkjær, Anders Thomsen og Signe Mie Jensen
10. Behandling af indkomne forslag, herunder vedtægtsændringsforslag,
ved Viktor Dylander

11. Uddeling af Marianneprisen,
ved Anders Thomsen (Mariannemodtager 2017)

12. Udvidet frokost- og forplejningspause.
Frokost og middag ved Meyers Madhus. Køb din madbillet her.
Deadline for bestilling: 18. april.
13. Fastsættelse af kontingent for storkredsforeningen,
ved Viktor Dylander
14. Valg af storkredsformand,
VALG

15. Valg af første og anden storkredsnæstformand, hvis stemmetal afgør rækkefølgen,
subsidiært ved konstituering i forretningsudvalget,
VALG
16. Valg af 10 medlemmer af storkredsbestyrelsen,
VALG
17. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant,
VALG
18. Fællessang,
ved Viktor Dylander

19. Kandidatudvalgets anbefaling om opstillingsproces for pkt. 14 (internt),
opstillingsproces for listesammensætningen (eksternt) og antal topkandidater fremlægges,
ved Viktor Dylander
20. Beslutning om Kandidatudvalgets anbefaling,
ved Viktor Dylander

21. Opstilling af folketingskandidater i Københavns Storkreds' 12 opstillingskredse
(København har 9 kredse; Frederiksberg har 2 kredse; Tårnby & Dragør har 1 kreds),
VALG
22. Hvorfor Radikale Venstre er Danmarks EU-parti,
tale ved Karen Melchior

23. Valg af 2 Europaparlaments-kandidater og 2 suppleanter,
VALG
24. Valg af storkredsens redaktør til Radikal Dialog,
ved Diana Bang-Udesen
25. Afslutningstalen,
ved værtsbydelen og det nye storkredsformandskab
26. Evaluering og eventuelt,
ved Viktor Dylander

EFTER MØDET

Kl. 19:30 åbner festmiddagen. Dette er en rig tradition ved Årsmøderne i Hovedstadens Radikale Venstre. Her vil der være
mulighed for at deltage i en udvidet festmiddag med underholdning. Dette kræver at man køber middagsbillet via linket her.
Sidste mulighed for køb af madbilletter er onsdag d. 18. april kl. 12.00
Værtsbydelen Indre By & Christianshavns har inviteret en hemmelig gæst,
der vil spidde og roaste vores parti på underholdende vis

Aftenens særligt indbudte gæstetaler vil, som det er traditionen, være hemmelig.

Vi tager forbehold for ændringer og løbende opdateringer.

BEMÆRKNINGER

Forslag af organisatorisk grad (eksempelvis vedtægtsændringer) der skal behandles af Årsmødet skulle være indgivet til
Storkredsformanden på mail viktor@radikalehovedstaden.dk senest 15. marts klokken 23:59 jf. vedtægterne.
Forslag til politiske udtalelser kan dog fremsættes direkte på Årsmødet.

Personer, der vil opstilles som folketings- eller EP-kandidater og deres suppleanter,
skal have fem stillere eller kandidatudvalgets/bydelens anbefaling.

Første næstformand er suppleant for formanden og økonomisk ansvarlig næstformand, jf. § 15. Forretningsudvalget kan dog
ved enstemmighed vælge at konstituere sig således at anden næstformand i stedet er økonomisk ansvarlig næstformand.

VEL MØDT

På vegne af Indre By & Christianshavns Bydelsforenings bestyrelse,
Viktor Dylander (bydelsformand) og
Rune Sixtus Glæser (bydelsnæstformand),
&
På vegne af Hovedstadens Radikale Vælgerforenings Forretningsudvalg,
Viktor Dylander (stokredsformand),
Anne Eskildsen (første næstformand med økonomisk ansvar) og Søs Haugaard (anden næstformand)

