
Referat 9.5.2016  17.00 – 21.00 

Storkredsbestyrelsesmøde 

 

Til stede: Louis Mogensen, Monike Sommer, Birgit Hageneier (Delvis på Skype), Tina Langhorn, Tara Magill, Astrid 

Carl, Lior( Med på Skype) Peder Flarup (Ref) 

Suppleant ind nu eller skal L. bare køre på indtil efteråret – Louis 

Vi talte om at vores suppleant skal inviteres med til møderne fra nu af, og Louis er med til han må forlade Østjylland, af 

personlige årsager. 

Bestyrelsen rekonstituerer sig – Birgit 

En enig bestyrelse vedtog at Monike er ny forperson for storkreds østjylland, næst forperson er Tara.  

Vi takker for Birgit fantastiske arbejde i hindes tid som forperson hun foresætter selvfølgelig i bestyrelsen. 

Forretningsorden – Monike 

Handlingsplaner for hvert koordinationsområde (indflet værdier, dogmer og hvordan vi bedst motiverer) – Monike 

Vedtægts revidering efter årsmøde – Monike 

Bar-økonomi og kontanter i NA86 – Astrid 

Økonomi, præsentation af ÅØ budget for de nye medlemmer - Astrid 

(Kvartalsregnskab – regnskab udskudt til næste møde) 

FB Østjylland (åben, lukket?) – Flarup  

Jeg kontakter storkreds Kbh for at høre hvordan det fungere for dem at deres FB side er åben. 

Godkendelse af lokalforeningsvedtægter fra Samsø, Hedensted – Monike 

Slack (funktion og plan i fremtiden) - AlleOs? - Astrid/Monike 

Projekt Dukkehuset – Birgit  

Udskudt til næste møde. 

Plan for bæredygtigt iværksætteri for hele den Østjyske region i samarbejde med lokalkredsene? –  

Frederik 

Praktikant - Monike 

Næste bestyrelsesmøde? Evt arrangere mødedatoer for 6 mdr frem? – Monike 

Der vil blive oprette en doodel, hvor vi kan sætte os på   

Åbent bestyrelsesmøde (fra 20.00-21.00) 

Carsten kom og spurgte os om vi vil være med i demonstration og få en taler med til ”Nej til nye kampfly” 

Monik vil Ringe eller skrive til Rene gad og høre om vi kan deltage på baggrund af vores officielle politik på 

området 

 Carsten Andersen mail: carstenand@fred.dk 22385234 møde d.19/5 kl19. Mejlgade 107 i kælderen møde. Se 

www.nejtaktil nyekampfly.dk 
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