BRANCHEFORENINGEN FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Indkaldelse til
ordinær generalforsamling
og medlemsarrangement
Afholdes på Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia.
Torsdag den 22. februar 2018 kl. 13:00-16:30

Efter generalforsamlingen afholdes medlemsmøde med fokus på
EUs persondataforordning
Se mere på næste side

Ordinær generalforsamling - Kl. 13:00- 14:30
Dagsorden efter vedtægterne:
1.

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i sidste regnskabsår

2.

Aflæggelse af regnskab

3.

Indkomne forslag

4.

Fastsættelse af kontingent og optagelsesgebyr

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

6.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

7.

Godkendelse af revisor

8.

Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være sekretariatet i hænde senest torsdag den 1. februar 2018.
Af praktiske årsager beder vi om tilmelding på bfu@bfu.dk eller på tlf. 21 25 87 88.
Gerne flere tilmeldinger pr. medlem (dog kun 1 stemme pr. medlem).

Med venlig hilsen
Thomas B. Wilckens, Sekretariatet
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BRANCHEFORENINGEN FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Medlemsarrangement kl. 14:45-16:30
Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt informationsmøde om EUs persondataforordning
(også kaldet GDPR).

Analog eller digital - hvad skal du have styr på?

§
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Unde

I maj 2018 træder EUs persondataforordning i kraft. Og uagtet om du er analog eller digital
leverandør, skal du opfylde en række krav omkring databehandling. Så:
- hvad handler EU-Persondataforordningen egentlig om?
- hvad den kommer til at betyde for din virksomhed?
- hvor skal du starte?
Vi håber at kunne hjælpe med at give nogle af svarene på vores medlemsarrangement umiddelbart efter generalforsamlingen - og ikke mindst give dig og din virksomhed redskaber med hjem,
så du kan komme i gang med at sikre, at du overholder reglerne.

§ Denne indkaldelse er af formelle grunde udsendt til alle, der har været medlem af BFU i 2017.
Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at medlemskabet af foreningen fortsat er gældende.
§ 15.2. Foreningens regnskaber revideres af Martinsen Revision, Kolding
§ 4.2. Medlemmerne betaler et kontingent, som fastsættes af den ordinære generalforsamling.
§ 11.2 Indkomne forslag fra medlemmer skal for at kunne behandles på generalforsamlingen være
bestyrelsen i hænde senest 3 uger før denne. Sådanne forslag skal senest 2 uger før generalforsamlingen
udsendes til medlemmerne.
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