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SENESTE TILMELDING

RM22: SÆT DIT AFTRYK PÅ DFS
I år holder vi en kortere udgave af repræsentantskabsmødet

GLÆDEN VED AT 
VÆRE FRIVILLIG
Foredrag med Inge Vahlgren
Vi er forskellige som mennesker og som frivillige. Inger har en prak-
sisnær tilgang til at rekruttere, motivere og lede frivillige. Hun vil give 
både konkrete tips til at få velfungerende ledergrupper og til udvik-

ling af retning og rammer for frivilligheden. Vi skal opmuntre hinanden til at være frivillige og 
finde hver vores plads i helheden - som de personer, vi er. Der er brug for lige den, du er, og vi vil 
kigge på at se glæden i forskelligheden, så den enkelte blomstrer og fællesskabet udvikles.

Inge Vahlgren er konsulent hos Ingerfair og har mange års erfaring med frivillighed.

Landsudvalget leder DFS’ arbejde og står til 
ansvar over for repræsentantskabet, der er den 
højeste myndighed i DFS’ anliggender. Vi samles 
ordinært hvert år inden udgangen af juni.

Hvem kan deltage?
Alle med interesse i vores arbejde! Det kræver 
medlemskab af DFS. Er du ikke det, kan du med-
bringe en indmeldelsesblanket eller udfylde en 
på dagen. Det er vigtigt, at alle kredse er med, så 
hele landet er repræsenteret.

Hvem har stemmeret? 
Alle kredsbestyrelsesmedlemmer og medlem-
mer af DFS’ landsudvalg er repræsentanter og 
har hver én stemme på RM. 
Du kan ikke stemme ved fuldmagt.

Hvem er på valg?
I år skal vi vælge to til landsudvalget. 
På valg er Kirsten Braüner Bækgaard og Flem-
ming Hebsgaard, der begge modtager genvalg. 
Kandidater godkendes af landsudvalget og præ-
sentation bliver sendt med mail tre uger før.

rm.soendagsskoler.dk
23. marts 2022 på

TRYLLERI V/ MORTEN!

1. Landslederen og formandens fælles beretning
2. Årsrapport for 2021 og revisionsprotokollat
3. Udgiftsbilag til kørsel til repræsentantskabsmødet
4. Møderegulativ for repræsentantskabsmødet.

Tag følgende bilag med til repræsentantskabsmødet
(bliver sendt med mail i uge 14)

Bilag/transport

Transport
Jeres rejseudgifter som kredsbestyrelse kan blive refunderet.
Sørg gerne for samkørsel. I kan også få en gavekvittering, 
hvis I afleverer det tilsendte udgiftsbilag.

Se dagens program på 
rm.soendagsskoler.dk
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