Til:

Ledere av skolestyret
FAU-ledere

15.01.18

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Alle grunnskolene i Kristiansand innkalles med dette til årsmøte i Kommunalt foreldreutvalg
(KOMFUG)
Tirsdag 13. februar kl. 18.00 – 19.00 på Kongsgård Skolesenter,
Adr: Kongsgård allé 20
Vi ber om at det møter 2 representanter med stemmerett fra hver skole; fortrinnsvis FAUleder og leder av styret ved skolen. Skolene står imidlertid fritt til å velge hvem som skal
representere skolen i møtet. Det sittende styret i KOMFUG har også stemmerett i møtet.
Styret i KOMFUG bør ifølge vedtektene bestå av minimum tre representanter + en
vararepresentant fra hver av de fire sonene/bydelene, altså 12 medlemmer og 4
varamedlemmer. Pr. nå er det 7 medlemmer i KOMFUG, så vi må ha inn flere!
Vi ber herved om at FAU på alle skoler melder inn én person som ønsker å stille til
valg i KOMFUG. Personen meldes inn til valgkomitéen v/Tom G. Bjørnsen,
911 01 963 eller e-post tom@garman.no innen 9. februar.
KOMFUG-styret har omkring 6-8 møter i året, og med et verv i KOMFUG vil du kunne være
med å påvirke skolerelaterte saker i kommunen. Vi er også et viktig bindeledd mellom
oppvekstsektoren i kommunen og de enkelte FAU’ene i Kristiansand. Vi arrangerer
temakvelder om saker vi brenner for, og lærer opp nye FAU- og styreledere. KOMFUG har
også plass i Oppvekststyrets møter. Vi håper på god oppslutning i årets valg. Velkommen!
Saksliste for årsmøtet:
1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Valg av to personer som skal undertegne protokollen sammen med møteleder og
referent
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. KOMFUGs årsberetning
6. Regnskap, revisors beretning og budsjett for KOMFUG
7. Endringer av vedtektene
8. Valg av styre
9. Valg av valgkomité til neste årsmøte
10.Fastsettelse av arbeidsplan frem til neste årsmøte etter innstilling fra styret.
Spørsmål angående årsmøtet kan rettes til KOMFUG-leder Sissel Francke, 907 23 765 ev.
sisfrancke@gmail.com.
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