Indkaldelse til generalforsamling i
LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud
Tid: Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 13:00 – ca. 16:00
Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Program:
Kl. 12:30 - 13:00 Indtjekning ved indgangen til generalforsamlingen
Kl. 13:00 Generalforsamling jf. nedenstående dagsorden
Kl. ca. 16:30 Afslutning

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse og fastsættelse af
kontingent, jf. § 5, stk. 5.
5. Plejefamiliers eventuelle medlemskab af LOS
6. LOS Etisk forventningskatalog
7. Valg til bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

KOMMENTARER TIL DAGSORDEN:
Ad. pkt. 3 – Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Regnskab vil blive lagt op på LOS’ hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ad. pkt. 4 – Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse og
fastsættelse af kontingent, jf. § 5, stk. 5.
Budget vil blive lagt op på LOS’ hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen.
LOS Bestyrelse fremlægger Budget 2020 til orientering samt Budget 2021 til godkendelse, idet
bestyrelsen indstiller at:
• kontingentet justeres med +0,0003% med virkning fra opkrævningen af 2. halvår 2020
• kontingentstrukturen suppleres med to ”kontingent-niveauer” for store koncerner
således:
o Lønsum >50.000.000 kr. (1-2 virksomheder) = 100.000 kr.
o Lønsum >100.000.000 kr. (3 virksomheder) = 150.000 kr.
Disse kontingent-niveauer fremskrives i lighed med de øvrige kontingent-niveauer – opstarter
5.000 kr. / minimum 12.000 kr. / maksimum 47.000 kr. (2020 niveau) - med KLs
fremskrivningstakst.

Ad. Pkt. 5 - Plejefamiliers eventuelle medlemskab af LOS
Generalforsamlingen 2019 besluttede, at der frem mod næste generalforsamling i 2020 skulle
iværksættes en inddragende proces blandt medlemmerne, hvor spørgsmålet om plejefamiliers
evt. medlemskab i LOS blev sat til debat.
LOS Bestyrelse besluttede i mødet den 5. september 2019 at:
• indsnævre feltet der er til debat, til at omhandle plejefamilier, der er godkendt af
socialtilsynene.
• temaet sættes til debat på Dialogmøderne.
Temaet blev drøftet blandt medlemmerne på de regionale dialogmøder i oktober og november
2020. Derudover har Fagudvalget haft to faglige drøftelser af temaet.
Tilbagemeldingerne på dialogmøderne var overvejende positive, idet der blev rejst en række
opmærksomhedspunkter i forhold til betydningen for blandt andet foreningsdemokrati,
kontingentstørrelse og sekretariatsbistand.
På den baggrund indstiller LOS Bestyrelse, at der arbejdes videre med
opmærksomhedspunkterne med henblik på, at der på Generalforsamlingen 2021 kan
fremlægges forslag til evt. vedtægtsændring.
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Medlemmer med interesse i dette arbejde, kan indgå i en mindre arbejdsgruppe om opgaven,
ved at melde sig til sekretariatet på mje@los.dk.
Bilag:
Plejefamiliers eventuelle medlemskab af LOS - opsamling på drøftelserne på Dialogmøderne
oktober/november 2019.

Ad. Pkt. 6 - LOS Etisk forventningskatalog
LOS Etiske forventningskatalog er senest opdateret 24. februar 2015. LOS Bestyrelsen
indstiller til Generalforsamlingen, at der igangsættes en inddragende proces, med henblik på
at opdatere dokumentet til fremlæggelse på Generalforsamling 2021.
Medlemmer med interesse i dette arbejde, kan indgå i en mindre arbejdsgruppe om opgaven,
ved at melde sig til sekretariatet på mje@los.dk.
Bilag:
LOS Etisk forventningskatalog af 24.02.2015

Ad. pkt. 7 - Valg til bestyrelse
Bestyrelsesvalg sker på generalforsamlingen i henhold til vedtægterne. Medlemmer kan
indsende forslag til kandidater til LOS’ bestyrelse til sekretariatet på mje@los.dk.
Vær venligst opmærksom på vedtægternes §8, stk. 2, 7. afsnit: ”Såfremt kandidaten ønsker
forudgående medlemsorientering, skal sekretariatet senest tre uger før generalforsamlingens
afholdelse have modtaget anmeldelsen om kandidatur eventuelt sammen med en beskrivelse
af kandidaten selv og hans/hendes begrundelse for at ville opstille”.
Der skal i år vælges 3 personer til bestyrelsen og så vidt det er muligt 3 suppleanter.
Listen på LOS.dk over opstillede kandidater til bestyrelsen bliver løbende opdateret.

Ad. pkt. 8 – Valg af revisor
Bestyrelsen fremlægger forslag til valg af revisor.

Ad. pkt. 9 – Indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til
sekretariatet på mje@los.dk senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne
forslag vil blive offentliggjort på LOS’ hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen.
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TILMELDING TIL GENERALFORSAMLING
Tilmelding til generalforsamlingen 2020 skal det ske på los.nemtilmeld.dk
Det er vigtigt, at der ved tilmeldingen angives det/de relevante medlemsnummer/numre på
hvis vegne, der evt. skal stemmes, således at udlevering af stemmesedler kan ske hurtigt og
nemt umiddelbart inden generalforsamlingens start.
I er velkomne til at kontakte sekretariatet, hvis I har brug for hjælp f.eks. til oplysning af
medlemsnummer.
Deltagelse i generalforsamlingen er gratis.
Taastrup, den 28. februar 2020
På LOS’ vegne

Michael Graatang
Direktør
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