
Farmaceuter uden Grænser

Fremmer sundhed i udviklingslande gennem sikker brug af medicin



Velkommen

Vi starter kl. 19:30. Så tag en kop kaffe – vi glæder os!

Under generalforsamlingen er vores Zoom-regler:
• Mute din mikrofon, når du ikke taler
• Hold dit kamera tændt hele tiden, så vi kan se hinanden under mødet
• Ret dit navn til dit navn under Rename
• Stil spørgsmål undervejs, enten ved at skrive dem i chatten eller klik på Raise

hand
• Skriv i chatten, hvis du har tekniske problemer
• Deltag aktivt - så bliver det et bedre generalforsamling for alle
• Hvis du har tekniske problemer kan du ringe til Camilla på 27 408 408
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Valg af Bestyrelse

På valg i 2020:

• Anja Bryde Toudahl – genopstiller ikke

• Camilla Lauemøller – genopstiller ikke

• Camilla Lindeblad (Næstformand) – genopstiller ikke

• Søren Troels Christensen – modtager genvalg

På valg i 2021:

• Birgitte Smolsky Mielby (Kasserer) – modtager genvalg

• Ditte Poulsen – genopstiller ikke

• Marianne Toft (Formand) - modtager genvalg



FuG’s vedtægter 6.1

Bestyrelsen består af:

• 5-9 medlemmer, 
• Max 2 medlemmer, som ikke har lægemiddelfaglig baggrund
• Vælges for 2 år ad gangen

Generalforsamlingen skal vælge 9  medlemmer



Bestyrelsesmedlemmer

Hvilke fordele tilbyder FuG? 

• Indflydelse på organisationens strategi, mål og 
overordnet arbejdet 

• Du får netværk – også med nordiske kollegaer

• Du ser dig selv som en frivillig person som gør 
noget for andre og er ansvarsbevidst og 
påtager dig ledelsesansvar

• Du lærer udviklingsarbejde

• Du lærer organisatorisk arbejde 

• Du sikre fundamentet for projektgrupperne, 
som sikre den gode sag 

• Du har indflydelse på økonomien og 
projekterne 

Hvad forventer vi af dig? 
• Interesse for organisationsarbejde og har måske 

erfaring fra tidligere
• Sjovt at udvikling en organisation 
• En, der griber bolde, eksekverer og afslutter 

opgaver/projekter – får tingene til at ske
• Kan lide relationer og god til at skabe relationer 

internt og eksternt. 
• Politisk tæft/flair 
• Overblik og binder organisationen sammen 
• God og hurtig til at træffe beslutninger 
• Forståelse for andre kulturer 
• Person med drive/engagement 
• En del af ledelsen 
• Mødestabil 
• Nysgerrighed og involvering – vær en ”do’er” på 

det man kan 
• Tålmodig 



Valg af bestyrelse

• Birgitte Mielby – modtager genvalg

• Marianne Toft – modtager genvalg

• Søren Troels Christensen – modtager genvalg

• Daniel Hansen – modtager valg

• Kamilla Rolsted – modtager valg

• Lotte Abildgaard – modtager valg
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