Dato 09. februar 2021
2020

KREDS 2 VESTJYLLAND

Indkaldelse til ordinært kredsmøde i kreds 2, den 29. juni 2021.
Mødet afholdes i Plexus, Idom-Råsted, Idomlundvej 23A, 7500 Holstebro
Mødet starter kl. 18.00 med indskrivning fra kl. 17.00
Dagsorden:
1.
Velkomst, valg af dirigent.
2.
Valg af stemmetællere.
3.
Beretning om kredsens virksomhed. Kredsformand & koordinatorer.
4.
Orientering om kredsens økonomiske forbrug. Kassereren.
5.
Valg af kredsformand. (ikke på valg i 2021).
6.
Valg af hovedbestyrelsesmedlem & Suppleant. (ikke på valg i 2012).
7.
Orientering om hovedbestyrelsens arbejde. Claus Lind Christensen og Karen Friis
8.
Valg af fagkoordinatorer.
9.
Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
10.
Indkomne forslag.
11.
Overrækkelse af Leder nål og DJ- fortjeneste nål
12.
Eventuelt.
Kredsmødet har den øverste myndighed i kredsens anliggender.
Kredsmødet er sammensat af:
1. Kredsbestyrelsen
2. Formændene for de kommunale Jægerråd
3. Aktivitetskoordinatorerne
4. Fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer
Kredsmødet er beslutningsdygtigt, uanset antallet af fremmødte repræsentanter. Hver
repræsentant har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Tilmelding af delegerede til kredsmødet, foretages af Formand/kasserer på medlemsnettet på
Danmarks Jægerforbunds hjemmeside. Vejledning er vedhæftet denne indkaldelsen.
Det er muligt at tilmelde deltagere ud over de stemmeberettiget hvis de er medlem af en forening
under Danmarks Jægerforbund, dog uden stemme- og taleret. Tilmelding stilles til
Kredsformanden på mail jbr@fibermail.dk med oplysning af medlemsnummer og navn.
Deadline for tilmelding er den 26. juni 2021.
Der vil blive serveret en let forplejning i forbindelse med indskrivning til mødet.
Der er ikke deltagergebyr for deltagelse i kredsmødet.
Bilag vedhæftet denne indkaldelse:
Pkt. 10.
Indkomne forslag.
1.) Forslag til drøftelse og vedtagelse på næstkommende kredsbestyrelsesmøde med
indstilling om, at forslagene fremsættes til drøftelse og vedtagelse på næste ordinære
kredsmøde i kreds 2 og viderefremsendes som forslag til næste ordinære
repræsentantskabsmøde i DJ:
2.) Vejledning i tilmelding på medlemsnettet

Vejledning til jagtforeningen i tilmelding på medlemsnettet.
Brug denne vejledning, når du vil vælge stemmeberettigede fra din jagtforening til årets
kredsmøde.
Log ind på medlemsnet
Vælg i menuen til venstre ”Stemmeberettigede til kredsmøde”
På skærmbilledet, som du får frem, vil du i venstre side se listen over dem, du kan vælge som
stemmeberettigede. I højre side kan du se en liste over eventuelt valgte stemmeberettigede samt
en angivelse af antal valgte ud af antal mulige stemmeberettigede jf. vedtægterne.

På listen til venstre kan du se de første max 20 mulige personer, der kan vælges som
stemmeberettigede til kredsmøde. Hvis ikke du kan se personen på listen, kan du søge på navn
eller medlemsnummer.
Når du har fundet personen, trykker til ”tilføj til liste” og personen vil komme frem på listen til højre.
Tryk gem
Hvis du vil ændre i dine valgte stemmeberettigede, kan du frit gøre det frem til den deadline, som
er sat i din kreds. (26. juni 2021) Du ændrer ved at markere en valgte person i listen til højre,
trykke ”fjern fra liste” og trykker ”gem”. Derefter vælger du den nye person på listen til venstre,
trykker ”tilføj til liste” og trykker ”gem”.

