Information om opstillede til bestyrelsen i K25 pr. 13. april 2022
I det nedenstående følger kort information om, hvem der stiller op til bestyrelsen, hvem der er ikke
er på valg og hvem der udgår. Ligeledes er indsat FDFs vedtægter vedr. valg til bestyrelsen.
Bestyrelsen for FDF K25 foreslår at der vælges max 4 til bestyrelsen, hvilket der træffes beslutning
ved vedtagelse af forretningsorden.
På valg
Jakob Wrang

Kasserer i bestyrelsen, 28 år og Ingeniør

Jeanne Woll

49 år og sygeplejerske

Stig Fog

54 år og selvstændig konsulent

Ikke på valg
Tine Grolin Kristensen

45 år, læge.

Bente Ryberg

51 år, formand. Chef i Rådet for Socialt
Udsatte.

Genopstiller ikke
Valgt på årsmøder

Ingen i år

Valgt af ledere

Ingen i år

Valgt af seniorer

Ingen i år

Ikke-valgte medlemmer af bestyrelsen
Kredsledelsen

Ida Kjellin og Kasper Rasmussen

Valgt af menighedsrådet

Nanna Bistrup Wrang

FDFs vedtægter vedr. valg
§ 8 Kredsbestyrelsen
1. Kredsbestyrelsens medlemmer skal have personlig tilknytning til den danske folkekirke.
Hovedbestyrelsen kan dispensere fra denne bestemmelse.
2. Kredsbestyrelsens medlemmer skal være fyldt 15 år. Kredsbestyrelsens medlemmer skal
vedkende sig FDFs formål og medvirke til, at det realiseres i et udviklende fællesskab mellem børn,
unge og voksne.
3. Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med FDFs
formål og vedtægter og på økonomisk forsvarlig vis. Kredsbestyrelsen skal bestå af mindst seks
medlemmer og eventuelle suppleanter herfor:
● Kredslederen eller et medlem af kredsledelsen
● En repræsentant for den eller de lokale sogne
● Minimum fire medlemmer valgt på kredsens årsmøde. Disse skal til hver en tid udgøre et flertal
af bestyrelsen.
Valgene til kredsbestyrelsen foregår samlet på det årlige årsmøde i kredsen. Alle valg er gældende
for en toårig periode, således at den ene halvdel af kredsbestyrelsen er på valg i ulige år og den
anden halvdel er på valg i lige år.
På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til kredsbestyrelsen dog således at medlemmer under 15 år skal lade sig repræsentere af en af deres forældre, og at
medlemmer fyldt 15 år, men endnu ikke 18 år kan lade sig repræsentere af en af deres forældre.
Hver deltager kan ikke have mere end en stemme, uanset at vedkommende måtte repræsentere
flere medlemmer, herunder sig selv.
Såfremt der efter et valg ikke er nogle medlemmer af kredsbestyrelsen mellem 15 og 18 år,
tilbydes kredsens seniorer at udpege en sådan, der indgår i bestyrelsen med samme rettigheder og
pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer - frem til næste årsmøde. Såfremt der efter et valg,
ikke er nogle medlemmer af kredsbestyrelsen der er aktive ledere i kredsen, tilbydes ledermødet at
udpege en udnævnt leder, der indgår i bestyrelsen med samme rettigheder og pligter som de
øvrige bestyrelsesmedlemmer - frem til næste årsmøde.
Ledermødets mulighed for at udpege en repræsentant bortfalder såfremt, der efter en udpegning
ikke fortsat er et flertal af bestyrelsesmedlemmer valgt direkte af alle medlemmerne på årsmødet.

