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Resume fra Hovedbestyrelsesmøde/ Landsstyregruppemøde fredag den 6. marts 2020
En gruppe af engagerede kvinder var samlet for at lægge sidste hånd på forslaget om
ændringen af strukturen for VIRKSOMME kvinder. Der er lagt et stort arbejde i dette projekt.
Forsamlingen var enige om, at uden medlemmernes opbakning, kan det ikke lade sig gøre at
føre projektet ud i livet, så VIRKSOMME kvinder fremover også vil være en mulighed for
medarbejdende og selvstændige kvinder at være en del af.
Det er derfor vigtigt, at medlemmerne møder op til Landsgeneralforsamling d. 28. maj 2020.
Alle kan deltage og har taleret, men kun Aktive har stemmeret.
Tilmelding skal ske på Klubmodul under EVENT eller du kan henvende dig til din lokale
bestyrelse (også for evt. samkørsel).

Landsgeneralforsamling
Landsgeneralforsamling torsdag den 28. maj 2020
Primo april vil I modtage indkaldelse til landsgeneralforsamlingen.
Landsledelsen håber at disse corona-tider er overstået til maj. Skulle tilfældet være, at den
ikke er, vil I selvfølgelig få besked om en eventuel udsættelse af landsgeneralforsamlingen.

Landskursus til SMVdanmark og CopenHill
Kurset udsættes til august, I vil høre nærmere, når en ny dato er vedtaget.

CoronaCorona-virus
Det er et ord, vi ikke glemmer foreløbig ...
Ingen kender solen – før dagen går ned - og ingen kan se ud i fremtiden.
Det vi kan se er, at foreninger, brancheorganisationer, ministeriet arbejder på højtryk.
Alle skal være vågne for at følge med i nye love og tiltag, de ændres fra dag til dag.
Det vil derfor være en fordel for dig, som er medlem af VIRKSOMME kvinder, og derfor også
automatisk er medlem af SMVdanmark, at du ser på hjemmesiden med jævne mellemrum –
gerne flere gange i døgnet.
Følg med og læs om aktuelle problemstillinger og regler m.m. på:
www.SMVdanmark.dk
www.virksommekvinder.dk
www.virksomhedsguiden.dk

Jeg håber det bedste for jer alle i denne tid.

Birgitte Viereck
VK-Nyhedsbrev-redaktør

Email: birgitte.viereck@gmail.com

Vi holder sammen, men - lige nu - hver for sig …
God påske
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