April 2021
Kære medlemmer af Landsforeningen for Skolesekretærer

Vi har holdt møde i Hovedbestyrelsen og har desværre igen i år været nødt til at træffe en svær beslutning
om, at årsmøde 2021 må aflyses grundet den uvisse situation med Covid-19. Beslutningen er bl.a. truffet ud
fra skoledernes beslutning om aflysning af deres årsmøde.
Vi kender endnu ikke retningslinjerne for, hvordan og hvor mange vi må mødes. Vi står i samme situation
som sidste år i forhold til udgifter til foredragsholdere og Nyborg Strand, som vi bliver forpligtet til at betale
en stor del af, hvis beslutning om aflysning først træffes efter sommerferien. Samtidig er vi usikre på, om I
vil få lov og har lyst til at deltage under de givne omstændigheder. Derfor har vi valgt at aflyse årsmødet.
I stedet kan I se frem til et udskudt regionsmøde her til efteråret, hvor vi har afsat ekstra midler, således
det er muligt at byde på en sjov og spændende oplevelse uden egenbetaling.
Samtidig fastholdes regionsmøde til næste forår.
Der skal afvikles valg til hovedbestyrelsen i region Nordjylland, Hovedstaden og Syddanmark i efteråret og i
region Sjælland og Midtjylland til foråret.
Alle regioner skal gennemføre valg af suppleanter til bestyrelsen.
Når årsmødet aflyses, afvikles der ikke generalforsamling i indeværende år. Det betyder, at formand Gitte
Boelt og næstformand Gitte Boelskifte fortsætter på posterne frem til generalforsamlingen 2022.
I 2022 vil der så være valg af formand og valg af næstformand på dagsordenen. Formandens valg vil være
for en periode på 2 år og næstformand på 1 år, så vi igen vender tilbage til den normale procedure i forhold
til vedtægterne.
Regnskab og beretning vil blive sendt til alle medlemmer i løbet af uge 43/44.
Vi sender en mail til jer, når regionsmøderne er faldet på plads, og de vil også blive lagt på hjemmesiden.

Vi glæder os til at se jer til regionsmøderne og til årsmødet 2022.

Venlig hilsen
Hovedbestyrelsen
Landsforeningen for Skolesekretærer

