Referat ekstraordinær generalforsamling LH 6. Februar 2015
Stemmeudvalg
Rebecca, Lisa, Jonas, Josefine Simone
Der er 40 delegerede tilstede
Beretning af formanden
Trine Simmel Olesen vælger at aftræde sin post som formand for Landsammenslutningen af
Handelsskoleelever og derfor går vi til formandsvalg.
Formandsvalg
Indstilling: at vi, fordi vi alligevel er mødt til ekstraordinær generalforsamling, vælger en formand i
dag.
Steffen Krogsgaard Andersen opstiller.
Generalforsamlingen stemmer tillid til Steffen som formand
Da næstformanden er valgt som formand. Så beslutter generalforsamlingen at man vælger ny
næstformand
Ændringsforslag
1) udskyder valg af Næstformand til søndag
2) debat af næstformandens rolle
3) valg af næstformand til lørdag morgen
4) hvis der er tvivl om vedtægterne er op til generalforsamlingen at beslutte hvad der er rigtigt eller
forkert indtil sagen er blevet afklaret.
5) Man suspendere generalforsamlingen til efter aftensmaden
ikke vedtaget
Under debatten har Steffen Andersen ønsket at få skrevet til referat, at Stefan Roy Aaslev
Frederiksen har sagt under debatten at han fra mandag den 16 februar ikke længere er elev på ZBC
Næstved HHX.
Der var i forbindelse med Stefan Roy Aaslev Frederiksens kandidatur stillet spørgsmålstegn ved
hans valgbarhed. Spørgsmålet angik alene, hvorvidt han dags dato opfylder vedtægtens § 17, stk. 1,
første punktum.
Der var enighed om at håndtere dette efter følgende procedure:
Først foretages valg ud fra præmissen, at Stefan er valgbar. Hvis en anden en Stefan vinder dette
valg, er vedkommende valgt.
Hvis Stefan vinder dette valg, vil det blive gyldigt såfremt dokumentation fra ZBC Næstved HHX

på, at Stefan var indskrevet 6. februar 2015 er sekretariatet i hænde senest 20. Februar 2015 kl.
12.00.
Hvis Stefan vinder valget efter ovenstående procedure foretages umiddelbart herefter et valg ud fra
præmissen, at Stefan ikke er valgbar. Dette valg får kun gyldighed, hvis den nævnte dokumentation
ikke er sekretariatet i hænde før fristens udløb.
Valg mellem Stefan og Sally
Sally er valgt
'
Der er begæret valg om politisk landsvalgt da sally er blevet næstformand
Michael og Burak er opstillet
Michael er valgt

