Referat fra Sproglærerforeningens generalforsamling 2017
Sted og tid:

Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg
Torsdag den 30. marts 2017

a. Valg af dirigent, mødesekretær og stemmetællere
Frank Lacey blev valgt som dirigent.
Helle B. K. P. Hansen blev valgt som mødesekretær.
Mie Schrøder og Jørgen Skjoldborg blev valgt som stemmetællere.
Frank Lacey takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt i
overensstemmelse med vedtægterne
b. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
c. Formandens beretning og godkendelse af denne
Formanden kom med supplerende kommentarer til sin beretning. Formandens beretning blev
enstemmigt godkendt.
d. Udvalgenes beretninger
Fagudvalgsformændene for henholdsvis fransk, engelsk og tysk kom med supplerende
kommentarer til deres beretninger.
Alle tre beretninger blev enstemmig godkendt.
e. Sproglærerens beretning
Den ansvarshavende redaktør kom med supplerende kommentarer til Sproglærerens beretning, som
herefter blev enstemmigt godkendt. Under dette punkt meddelte redaktøren, at hun fratræder jobbet
som redaktør i forbindelse med generalforsamling 2018.
f. Godkendelse af Sproglærerforeningens regnskab og budget for det kommende år
Landskassereren gennemgik regnskab 2016 og budget 2017. Begge dele blev enstemmigt godkendt.
Med hensyn til budget 2017 er generalforsamlingen positivt indstillet overfor en lille
honorarstigning.
g. Fastsættelse af kontingent
De nuværende kontingenter er:
Personligt medlemskab 425 kr.
Skoler og institutioner 675 kr.
Studerende 200 kr.
Pensionister 300 kr.
Hovedstyrelsen indstiller, at kontingentet hæves til 695 kr. for skoler og institutioner. Dette blev
vedtaget.
Generalforsamlingen diskuterede andre modeller for skole- og institutionsmedlemskaber.
Formanden vil prøve at få det op på det næste møde i DLF for faglige foreninger.
Generalforsamlingen er positivt indstillet overfor en kontingentforhøjelse for skoler og institutioner.
Hovedstyrelsen vil arbejde videre med de forslag, som generalforsamlingen gav dem.
h. Indkomne forslag
Hovedstyrelsen har forslag til vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

i. Valg til hovedstyrelsen plus suppleanter
Leon Aktor blev genvalgt som næstformand.
Anne-Lise Petersen blev genvalgt som medlemskasserer for 1 år.
Margrethe Rasmussen blev valgt som 1. suppleant.
Lore Rørvig blev valgt som 2. suppleant.
j. Valg til fagudvalgene plus suppleanter
Engelsk Fagudvalg:
Jørgen Skjoldborg blev genvalgt.
Lena Smith Boysen blev genvalgt.
Mads Laursen blev valgt som 1. suppleant.
Tysk Fagudvalg:
Pia Christensen blev valgt som medlem af fagudvalget.
Nadine Kux blev valgt som nyt medlem af fagudvalget.
Fransk Fagudvalg:
Leon Aktor blev genvalgt.
Maria Christensen blev genvalgt.
Charlotte Hjort blev genvalgt.
Karina P. Knaack blev genvalgt som suppleant.
k. Indstilling af redaktør(er) til Sproglæreren ifølge kontrakt
Kirstine Jordan blev indstillet som eneredaktør.
Marianne Ledstrup fortsætter som annoncetegner og anden korrekturlæser.
l. Valg til evt. andre udvalg
Intet at bemærke under dette punkt.
m. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant
Nina Højgaard Pedersen og Bodil Clausen blev genvalgt som interne revisorer.
Jytte Andersen blev genvalgt som revisorsuppleant.
n. Drøftelse af foreslåede emner
Der var ingen foreslåede emner.
p. Eventuelt
Formand Rita Mogensen takkede formanden for Tysk Fagudvalg Jytte Lund for hendes virke i
Sproglærerforeningen og Tysk Fagudvalg.
Dirigenten benyttede lejligheden til at takke forsamlingen for god ro og orden samt at takke
Hovedstyrelsen og redaktøren for deres indsats.

