INVITATION
Dansk Skoleskaks Landsudvalgsmøde
Fredag 19. maj 2017 kl. 15 i Billund
Dansk Skoleskak indbyder hermed til det årlige Landsudvalgsmøde (LU) fredag 19. maj 2017 kl. 15,
på Hotel LEGOLAND - 5* konferencecenter, Aastvej 10, 7190 Billund. Der afsluttes med middag
kl. 18:15-20:00. LU er Dansk Skoleskaks øverste myndighed.
LU afholdes i forlængelse af National Vidensdag om Skoleskak med temaet
Skoleskak - en ny professionel praksis. Vi håber, I vil deltage i begge arrangementer.
Tilmelding – senest 2. maj
Tilmelding via Skoleskak.dk/nationalvidensdag hvor du kan vælge, om du deltager i både
National Vidensdag & LU eller alene LU. Deadline er 2. maj.
Gode historier og forslag – senest 20. april
Har du en god historie og et stemningsbillede fra skoleskakåret, kan det supplere/erstatte
kredsberetningen, der sammen med evt. forslag sendes til mai@skoleskak.dk senest 20. april.
Hvis man overvejer at stille et forslag, står både forretningsudvalget (FU) og turneringsudvalget
(TU) til rådighed for sparring, da forslag herved kan blive mere præcise og lettere at behandle.
Forslag bør minimum indeholde: Hvem er forslagsstiller? Hvad går forslaget ud på? Hvilke
paragraffer har det indvirkning på samt fordele og ulemper ved forslaget?
LU2017 TEMA: Ny organisationsstruktur i Dansk Skoleskak
FU har på baggrund af Dansk Skoleskaks strategi og indsatsområder, som blev præsenteret på
LU2016, i det forgangne år arbejdet på en opdateret organisationsstruktur, der kan sætte handling
bag Dansk Skoleskaks strategi og indsatsområder. FU’s bud på en opdateret organisationsstruktur
præsenteres 11. marts ved Pige-DM og 22. april til Hold-DM, hvor alle kredse og skoleskaktilbud er
inviteret.
Som led i en ny organisationsstruktur fremsætter forretningsudvalget en række forslag på LU2017.
Tale og stemmeret
Alle deltagere i Dansk Skoleskaks kredse og medlemsskoler har taleret. Alle kredse har én stemme
for hvert 10. påbegyndte kollektive medlem, dog max 3 stemmer per kreds. Der kan ikke stemmes
med fuldmagt. Se Skoleskak.dk/regler.
Dagsorden, forslag, præsentation af kandidater og regnskab udsendes på e-mail en uge før LU.
Transport
Arrangeres der fællestransport til LU, dækker Dansk Skoleskak transportudgifterne.
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