KONGRES 2018
Dagsordenens punkt 9,10, 11, 12 og 13
Valg af hovedbestyrelse
Dagsordenens punk 9: Valg af 4 hovedbestyrelsesmedlemmer fra Flyvevåbnet

Følgende kandidater er indstillet
•
•
•
•
•

Kristian Helth Bertelsen, indstillet af flyvevåbnet valggruppe
Ronni Pedersen, indstillet af flyvevåbnet valggruppe
Flemming Lillebæk Lassen, indstillet af flyvevåbnet valggruppe
Michael Rønnow Andersen, indstillet af flyvevåbnet valggruppe
Flemming Christensen, personlig indstillet

Hovedbestyrelsen anbefaler, at kongressen følger indstillingen fra flyvevåbnets valggruppe.

Dagsordenens punkt 10: Valg af 4 hovedbestyrelsesmedlemmer fra Hæren

Følgende kandidater er indstillet
•
•
•
•

Henrik Munch Andersen, indstillet af hærens valggruppe
Esben Keisig, indstillet af hærens valggruppe
Lars Jensen, indstillet af hærens valggruppe
Carsten S. Christensen, indstillet af hærens valggruppe

Med henvisning til vedtægternes § 6, stk. 10 og 11 skal kandidater være hovedbestyrelsens i hænde senest 6
uger før kongressen afholdes. Ved fristens udløb er der kun indstillet én kandidat til hver plads i
hovedbestyrelsen. Derfor er de opstillede kandidater genvalgt.

Dagsordenens punkt 11: Valg af 4 hovedbestyrelsesmedlemmer fra Søværnet

Følgende kandidater er indstillet
•
•
•
•

Lars P. Dalsgaard, indstillet af søværnets valggruppe
Bjørn Nielsen, indstillet af søværnets valggruppe
Finn Bæk Karlsson, indstillet af søværnets valggruppe
Anders E. Johnsen, indstillet af søværnets valggruppe

Med henvisning til vedtægternes § 6, stk. 10 og 11 skal kandidater være hovedbestyrelsens i hænde senest 6
uger før kongressen afholdes. Ved fristens udløb er der kun indstillet én kandidat til hver plads i
hovedbestyrelsen. Derfor er de opstillede kandidater genvalgt.

KONGRES 2018
Dagsordenens punkt 12: Valg af 2 hovedbestyrelsesmedlemmer fra den civile gruppe

Følgende kandidater er indstillet
•
•
•
•

Knud Simon Hovmann Andresen, indstillet jf. flertalsudtagelse fra de civile afdelinger i CS *
Jørgen Roland Pedersen, indstillet jf. flertalsudtagelse fra de civile afdelinger i CS*
Morten Tving, personligt indstillet
Per Staal, personligt indstillet

Hovedbestyrelsen gør opmærksom på , at der ligger en flertalsudtagelse fra 5 af de 7 civile CS afdelinger.

Dagsordenens punkt 13: Valg af 2 hovedbestyrelsesmedlemmer fra Beredskabsstyrelsen**

Følgende kandidater er indstillet
•
•

Ulrik Mosekjær, indstillet af Beredskabsstyrelsens valggruppe
Randi Nørgaard, indstillet af Beredskabsstyrelsens valggruppe

Med henvisning til vedtægternes § 6, stk. 10 og 11 skal kandidater være hovedbestyrelsens i hænde senest 6
uger før kongressen afholdes. Ved fristens udløb er der kun indstillet én kandidat til hver plads i
hovedbestyrelsen. Derfor er de opstillede kandidater genvalgt.
* flertalsudtagelse fra de civile afdelinger i CS fremsendt til CS den 7. september 2018
Dato:
Til:

7 september 2018

Centralforeningen for Stampersonel.
Flertalsudtalelse fra de civile afdelinger i CS.

Et flertal af de civile afdelinger i CS ønsker følgende udtalelse optaget i Kongresmappen til CS kongres, november
2018.
Vi ønsker at henlede kongressens opmærksomhed på at et flertal af de civile afdelinger, bestående af
afdelingsformændene samt deres delegerede, ønsker følgende til at repræsentere de civile i CS hovedbestyrelse:
Knud Simon Hovmann Andresen
Jørgen Roland Pedersen

Mogens Andersen
AFDL FM FH
Claus Kjær E. Jensen
AFDL FM HJV

Jens Erik Nielsen
AFLD FM FDD
Jørgen Roland Pedersen
AFDL FM FMI

** I vedtægterne benævnt ”redningsberedskabet”

Ulla Sølvsten Sørensen-Mølgaard
AFDL FM FRS

