e-UDTRYK - Nyhedsbrev september 2016 – Stammeforeningen i Danmark – FSD
Du har her det første udgave af e-UDTRYK – nyhedsbrevet fra Stammeforeningen i Danmark.
Der bliver udsendt nyhedsbrev en gang i måneden, eller yderligere efter behov.
I nyhedsbrevet vil vi fortælle dig om alt nyt, hvad der rører sig i foreningen, hvor der i
nyhedsbrevet vil være link til de relevante artikler og nyheder på hjemmesiden.
Har vi din mailadresse?
Det er meget, meget væsentligt, at vi har din mailadresse, så hvis du modtager dette nyhedsbrev
med Post Danmark skyldes det, at Karen Thorsen på kontoret ikke har din mailadresse.
Send derfor venligst en mail til Karen: kmt@fsd.dk
Ny redaktør
Jeg er blevet ansat som redaktør fra 1. september. Du kan læse en nærmere præsentation af mig
her.
Den ekstraordinære generalforsamling lørdag den 20. august.
Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling på Hotel Cabinn Scandinavia på
Frederiksberg. Du kan læse referatet og se billeder fra generalforsamlingen her.
Generalforsamlingen blev indkaldt, da Klaus Nielsen efter 8 år på posten havde ønsket af holde
som formand. Bestyrelsen ønskede, at vedtægterne blev ændret, så formanden ikke mere bliver
valgt på generalforsamlingen, men i stedet bliver konstitueret i bestyrelsen, sammen med
næstformand og kasserer. Dette betyder, at der på generalforsamlingen alene vælges tre
bestyrelsesmedlemmer i lige år, samt fire medlemmer i ulige år.
Der var en rigtig god drøftelse af forslaget på generalforsamlingen, hvor det var væsentligt, at det
nye forslag medførte, at bestyrelsen får en fleksibel arbejdsgang fremover. Hidtil har formanden
fungeret i to år, men nu kan bestyrelsen ved det enkelte bestyrelsesmøde vælge en anden
konstitution, hvis det er nødvendigt eller ønskeligt. At formanden ikke vælges direkte på
generalforsamlingen men konstitueres af bestyrelsen, er helt i tråd med praksis i flere, og flere
danske foreninger.
Der var 12 medlemmer der havde stemmeret på generalforsamlingen, og 11 stemte for de nye
vedtægter, mens en enkelt afleverede blank stemmeseddel. En understregning af, at drøftelsen
havde været god under generalforsamlingen, og at der var enighed i vedtagelsen af de nye
vedtægter.
Ny formand
Ved bestyrelsesmødet, der blev holdt efter generalforsamlingen, blev Ole Kring Tannert valgt som
ny formand. Du kan se præsentationen om ham her.
Tema om børn og unge og stammen
I september, oktober og november vil der på hjemmesiden være forskellige artikler, der
omhandler børn, unge og stammen.

Fra 26. juni – 3. juli blev der på Bornholm holdt et spændende træf for unge op til 18 år. Du kan
her læse en artikel og se billeder fra den inspirerende og spændende uge.
I weekenden den 26.-27. august var der på Langeland, træf for børn op til 13 år, hvor hele familien
havde mulighed for at deltage. Træffet blev i år særlig inspirerende, da Matias Rasmussen, der
vandt ”Danmark har talent”, deltog i hele weekenden sammen med sin søde kæreste. Du kan læse
og se billeder fra denne super weekend her.
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