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Forældre og Fødsel har den 12. marts udsendt indkaldelse til den årlige ordinære generalforsamling 

til foreningens medlemmer. Programmet for generalforsamlingen er endvidere offentliggjort på 

hjemmesiden og annonceret på foreningens sociale medier den 17. februar. 

 

Der er modtaget et forslag til behandling inden fristens udløb. Forslaget er indsendt af bestyrelsen. 

Hermed følger revideret dagsorden:  

 

 

Dagsorden 

  

1. Formalia 

a. Valg af dirigent  

i. Bestyrelsen indstiller Daily Snow Leth  

b. Valg af referent 

c. Valg af to stemmetællere  

 

2. Formandens årsberetning 

Beretningen præsenteres mundtligt på generalforsamlingen af forkvinde Mie Ryborg-Larsen 

 

3. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2021 

Bilag:  

- Årsrapport 2021, Deloitte 

- Rapportering fra revisor - 2021 

 

4. Valg af revisor 

- Bestyrelsen indstiller Deloitte 

http://www.fogf.dk/


 

5. Behandling af indkomne forslag 

Bilag: 

- Forslag 1: At Forældre og Fødsel donerer 5.000 kr. til gravide og fødende i Ukraine via Sex og 

Samfund og 5.000 kr. til udsatte gravide og fødende verden over via Læger uden grænser.  

 

6. Godkendelse af mål og aktiviteter 

- Forslag til mål og aktiviteter udarbejdes på generalforsamlingens fremtidsworkshop: 

Workshop hvor vi deler visioner, idéer, ønsker og håb for foreningens fremadrettede arbejde. 

 

7. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år 

Bilag:  

- Budget 2022 

 

8. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet for støttemedlemskab er 30 kr. om måneden. Sympatimedlemskab er gratis. 

- Bestyrelsen indstiller til at kontingentstørrelsen fortsætter uændret. 

 

9. Valg til bestyrelsen 

Jf. foreningens vedtægter består bestyrelsen af en formand og minimum 4 øvrige medlemmer 

og maximum 6 øvrige.  

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. 

 

- På generalforsamlingen 2022 er der 4 bestyrelsesposter på valg. 

 

10. Valg af to suppleanter 

Generalforsamlingen vælger desuden, for to år ad gangen, to bestyrelsessuppleanter med 

angivelse af deres rækkefølge jf. foreningens vedtægter 

- På generalforsamlingen 2022 er der 2 suppleantposter på valg. 

 

11. Eventuelt 


