OVERLEVERING 2018
Forslag 1:
Det foreslås at måden at overlevere på ændres i henhold til nedenstående punkter eller at den slet
ikke at ændres:
A: Vi ændre overleveringen
B: Vi ændre ikke overleveringen
________________________________________________________________________________
Forslag 2: Skal bestyrelsen blive siddende indtil overleveringsperioden er over?:
A: Ja
B: Nej
For:
- Den siddende bestyrelses har mulighed for at planlægge møder i overleveringsperioden, samt
afslutte deres arbejde med dette.
- Desuden vil den nyvalgte bestyrelse, såfremt dette ikke går igennem, kunne modsætte sig den
aftrådte bestyrelsesarbejde.
- Denne ændring binder samtidig også de afgående bestyrelsesmedlemmer til
overleveringsperioden er færdig.
- Grænserne mellem nye og aftrædende bestyrelsesmedlemmer er derved også fastlagt.
Imod: Hvis forslaget går igennem skal dette indarbejdes i vedtægterne, samtidig med en række
andre paragraffer skal skrives om.
- Forslaget vil også give den afgående bestyrelse mulighed for at sætte den nye bestyrelses
dagsorden samt præge deres roller.
- En anden ulemper kan være at den afgående bestyrelse er udbrændte, samtidig med at det ikke
var en del af det vi blev valgt til.
________________________________________________________________________________
Forslag 3: Overleveringsperiodens længde?
A: 1. Den afgående bestyrelse træder af 2 uger efter Generalforsamlingen (Minus påskeferien)
     2. Overleveringsperioden afsluttes efter 2 uger (minus påskeferie)
B: 1. Den afgående bestyrelse træder af 4 uger efter Generalforsamlingen
     2. Overleveringsperioden afsluttes efter 4 uger

C: 2. Den afgående bestyrelse træder af den sidste dag i april
Mulighed 3C falder hvis forslag 2A ikke går igennem
________________________________________________________________________________
Forslag 4: Skal der være Teambuildings i sommerhus sidste weekend i overleveringsperioden?
Indhold: Sammenrystning af den nye bestyrelse samt gennemarbejdelse af rammerne for
bestyrelsesarbejde.
A: Ja
B: Nej
________________________________________________________________________________
Forslag 5: Skal vi afholde en reception?
A: Ja
B: Nej
________________________________________________________________________________
Forslag 6: Skal vi have en arbejdslørdag lige efter GF, ligesom SD-overlevering i år?
Indhold: Introduktion af Studentersamfundet og den kommende måned, overlevering af rolle samt
Slack m.m. Eventuelt med opkvalificerende oplæg udefra (DSF eller andet).
A: Ja
B) Nej
________________________________________________________________________________

Mulige datoer for Teambuilding i sommerhus ved forskellige valg af hvornår overleveringen
afsluttes:
2 uger minus påskeferie: 6-8 eller 13-15
4 uger: 13-15 eller 20-22
1. april : 4-6 marts

