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     Revideret den 20. januar 2021 

     Den 26. november 2020 

 

 

Til                          

Kredsforeningerne, kredsorganisationen og partiforeningerne i SIK 

DSU København og Frit Forum København 

Medlemmerne af Socialdemokratiet i Københavns Hovedbestyrelse, herunder 

Formændene for kredsene og partiforeningerne 

De af delegeretmødet valgte medlemmer af forretningsudvalget  

Den socialdemokratiske gruppe i Borgerrepræsentationen 

De socialdemokratiske folketingskandidater opstillet i Københavns Kommune 

Hovedstadsregionens kandidat til Europa Parlamentet 

Netværksledere for SIK´s nedsatte netværksgrupper  

De socialdemokratiske medlemmer af lokaludvalgene i København 

Et socialdemokratisk medlem af Ældrerådet 

Københavns socialdemokratiske medlemmer af Regionsrådet  

Det socialdemokratiske arbejdernetværk i København 

Et socialdemokratisk medlem af FH Hovedstadens Forretningsudvalg 

SIK’s medlem af Hovedbestyrelsen 

 
 

 

Indkaldelse til fortsættelse af ordinært delegeretmøde 2020 

og indkaldelse til ordinært delegeretmøde 2021 

 

Hermed indkaldes til fortsættelse af ordinært delegeretmøde 2020 lørdag den 23. januar 2021 kl. 10.00 i 

overensstemmelse med det mandat om at fastlægge tidspunktet for forsættelse af mødet, som 

forretningsudvalget fik ved beslutning på det ordinære delegeretmøde 2020 den 22. august 2020.  

 

Tillige indkaldes der i henhold til SIK’s vedtægter § 5, stk. 3 til ordinært delegeretmøde 2021 i SIK med 

afholdelse samme dag og tid.  

Møderne afholdes som et virtuelt møde og link udsendes fredag den 22. januar 2021. 

 

Følgende punkter fra delegeretmødet 2020 blev udsat til behandling på et senere tidspunkt. 

• Hovedbestyrelsens beretning v/ SIK’s formand Jan Salling 

• Regnskab 2019 v/ SIK’s kasserer Arnel Saljic 

• Landspolitisk orientering   

• En hilsen fra DSU 

• TEMADEBAT: DET GODE BØRNELIV 

• Kommunalpolitisk orientering 

• KV21-WORKSHOP: VALGPROGRAM OG VISIONER (indgår i behandling og vedtagelse af valgprogram) 
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• Indkomne forslag 

 

Forslag, der ønskes behandlet på delegeretmødet 2021 skal i henhold til SIK’s vedtægter § 5, 

 stk. 4 være SIK i hænde senest 2 uger forud for mødets afholdelse.  

Forslag sendes til SIK’s formand Jan Salling; jan_salling@hotmail.com og sekretær Laura Kruse; 

sekretariat@sockbh.dk senest den 8. januar 2021.  

Der gøres opmærksom på, at kun forslag vedtaget i en kreds- eller partiforeningsbestyrelse, i SIK’s 

Fællesledelse eller i SIK’s Hovedbestyrelse kan behandles. 

 

Forslag til personvalg til SIK’s Forretningsudvalg, skal i henhold til SIK’s vedtægter § 5 stk. 6 være SIK i hænde 

senest 2 uger forud for mødets afholdelse.  

Forslag sendes til SIK’s formand Jan Salling; jan_salling@hotmail.com og næstformand Ann Urbrand; 

urbrand@dui.dk senest den 8. januar 2021. 

 

Valg og indsupplering af kandidater til den socialdemokratiske liste til KV21 i København sker jf. 

opstillingsreglerne afsnit 4, og forslag til kandidater skal være SIK’s sekretariat i hænde senest den 12. januar 

2021 kl. 12.00. 

 

 

Tilmelding til mødet 

Af hensyn til corona, skal vi bede alle delegerede og gæster om at tilmelde sig mødet her 

 

Det er vigtigt, at I tilmelder jer, da vi skal være sikre på at vi overholder forsamlingsforbuddet og 

afstandskrav. 

Har du tilmeldt dig og er forhindret i at komme, er det ligeledes vigtigt, at du melder afbud så hurtigt som 

muligt. 

 

Vi vil gerne bede om jeres tilmeldinger så hurtigt som muligt og helst inden den 7. januar. 

 

 

Medlemsfesten 

På grund af situationen med corona, afholdes der desværre ikke medlemsfest efter delegeretmødet. 

 

 

Med venlig hilsen 

Socialdemokratiet i København 

Formand Jan Salling 
 

  

mailto:jan_salling@hotmail.com
mailto:sekretariat@sockbh.dk
mailto:jan_salling@hotmail.com
mailto:urbrand@dui.dk
https://sockbh.nemtilmeld.dk/128/
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DAGSORDEN 

ORDINÆRT DELEGERETMØDE 2020 og 2021 
23. januar 2021 KL 10.00-16.00 

 
 

  

1)  Velkomst v/ SIK’s formand Jan Salling 

 

2) Formalia 

  a) Valg af 2 dirigenter 

       Det indstilles, at de den 22. august 2020 valgte dirigenter fortsætter (Pia Gjellerup og Jan Ankler) 

   b)  Valg af 2 referenter 

        Det indstilles, at der vælges nye referenter til det samlede møde: 1. og 9. kreds 

   c)  Godkendelse af forretningsorden 

   d)  Godkendelse af dagsorden 

   e)  Valg af stemmeudvalg med formand og 9 stemmetællere 

        Indstilling: SIK’s kasserer Arnel Saljic foreslås som formand for stemmeudvalget.  

  De 9 kredskasserere eller suppleanter herfor foreslås som stemmetællere. 

   f)  Optælling af stemmeberettigede delegerede 

 

3)  Hovedbestyrelsens beretning v/ SIK’s formand Jan Salling 

 

4)  Landspolitisk orientering v/Mette Frederiksen 

 

5)  Politiske visioner for København v/ spidskandidat Sophie Hæstorp Andersen. 

 

6) Regnskaber for 2019 og 2020 v/ kasserer Arnel Saljic 

 

7)  Hilsen fra DSU 

 

8) Kommunalpolitisk orientering v/ overborgmester Lars Weiss  

 

9) Indkomne forslag  

  

10) Behandling og vedtagelse af valgprogram KV21 
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11) Behandling og godkendelse af den socialdemokratiske liste til KV21 i København 

a)  Valg af 3 ekstra kandidater til listen jf. opstillingsreglerne kapitel 4. 

b) Godkendelse af den endelige liste til KV21 i København 

Listen er blevet prioriteret i forbindelse med urafstemningen i efteråret 2020 og indstilles til 

godkendelse. 

 

12) Valg af medlemmer til SIK’s forretningsudvalg  

Valg: Alle valg er for 2 år 

a)  Formand:  

 Jan Salling – modtager genvalg 

b)  Uddannelseskoordinator:    

 Sophie Stibolt – modtager genvalg   

 c) Medlems- og arrangementskoordinator:  

  Sandra Voss Kampel – modtager genvalg  

 d)  1. revisor: 

  Erik Vinding – stiller op 

e)  1. revisorsuppleant: 

  Nina Hirsh – modtager genvalg 

 

13) Eventuelt 

 

14) Afslutning v/ Jan Salling 
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FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 

SIK’S ORDINÆRE DELEGERETMØDE 2020 og 2021 
LØRDAG DEN 23. januar 2021 

 

 

1. Delegeretmødet afholdes i overensstemmelse med SIK’s vedtægter § 5, stk. 3 med de ændringer, der 

følger af beslutningerne om at udskyde dele af delegeretmødet 2020, at fremskynde af delegeretmødet 

2021 og at sammenlægge de to møder. 

 

2. Mødet ledes af to dirigenter. 

 

3. Der vælges to referenter. 

 

4. Dirigenterne leder debatterne, hvor delegerede almindeligvis kan få ordet én gang under hvert punkt.  

De delegerede begærer  om ordet hos dirigenterne ved at bruge ”ræk hånden op”-funktionen. På 

begæringen påføres tydeligt navn og kreds. 

 

5.  Almindelig taletid er op til 2 minutter, der dog kan ændres af dirigenterne. Den ansvarlige for punktet 

kan få ordet flere gange uden begrænsning af taletid. 

 

6. Der føres en beslutningsprotokol over delegeretmødets forhandlinger.  

Protokollen godkendes ved underskrift fra dirigenterne og referenterne i forening. 

Den godkendte protokol udsendes til kredse og partiforeninger senest 2 måneder efter afholdelsen. 

 

7. Forslag til personvalg i henhold til dagsordenens pkt. 12 d) og e) skal fremsendes til SIK’s formand Jan 

Salling; jan_salling@hotmail.com og sekretær Laura Kruse; sekretariat@sockbh.dk senest kl. 11.30 på 

mødedagen for at de pågældende kan opnå valg på delegeretmødet. 

 

9. Ved personvalg kan der afholdes en anbefalelsestale på op til 3 minutter for hver kandidat.  

 

10. Personvalg afgøres ved skriftlig afstemning, medmindre der kun er opstillet det antal kandidater, som 

skal vælges til den pågældende tillidspost. Den kandidat, der opnår flest stemmer, er valgt. Ved 

stemmelighed foretages omvalg. 

 

11. Ændringsforslag til ændringsforslag, der er stillet rettidigt forud for delegeretmødet, kan stilles og 

behandles på mødet.  
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OVERSIGT OVER 

DELEGERETMØDETS SAMMENSÆTNING 
SIK’S ORDINÆRE DELEGERETMØDE 2020 og 2021 

LØRDAG DEN 23. januar 2021 
 

 
 

 Antal  Stemmeret  
Samlet 
antal  

KREDS NR. medlemmer bestyrelse delegerede 

    

1. Østerbro 456 1 13 

2. Sundbyvester 198 1 7 

3. Indre By 306 1 10 

4. Sundbyøster 322 1 10 

5. Nørrebro 268 1 9 

6. Bispebjerg 159 1 7 

7. Brønshøj  1 1 

Partiforeningen Brønshøj/Husum 237 1 8 

Partiforeningen Vanløse 162 1 7 

8. Valby 221 1 8 

9. Vesterbro 231 1 8 

I alt fra kredse og partiforeninger 2.560   88 

DSU København  1 6 

Frit Forum  1 1 

Forretningsudvalg  6 6 

BR-gruppen  13 13 

Kandidater til Folketinget i SIK  9 9 

Hovedstadsregionens kandidat til Europa Parlamentet  1 1 

Netværksledere i SIK   7 7 

SIK's medlemmer af lokaludvalgene i København  12 12 

SIK's medlem af Ældrerådet  1 1 

SIK's medlemmer af Regionsrådet   3 3 

Det socialdemokratiske arbejdernetværk i København  1 1 

FH Hovedstadens Forretningsudvalg   1 1 

Totalt antal delegerede     149 

 
Antal medlemmer er udregnet jævnfør partikontorets medlemstal pr. 26. november 2020. 


