Kære ICYE’ere
Vi havde bestyrelsesmøde onsdag 18. januar 2017 og herunder kan du læse om nogle af de
punkter der blev drøftet under mødet.
Ny prissætning for 6 og 12 måneders programmerne
Bestyrelsen har vedtaget en ny prissætning på ICYE programmet. Dette er gjort for at
imødekomme prisændringer ved vores partnere og dermed øge chancen for at sende
volontører til lande, som Dansk ICYE har haft svært ved at finde kandidater til eller slet ikke
sendt til. Den nye prissætning kan ses på hjemmesiden snarest og kontoret vil ændre og
udsende materiale til relevante medlemmer og lokalforeninger.
Opfordring til alle interesseret i at stille op til bestyrelsen
Det er muligt for alle interesseret i at stille op til valg til Dansk ICYE bestyrelse til posterne
menigt medlem, næstformand og kasserer. Du kan stille op ved at skrive et motivationsbrev
som du sender ind til sekretariatet på icye@icye.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen finder sted 1-2. April 2017 i Aarhus.
Vil du vide mere, så kontakt bestyrelsen på: bestyrelsen.icye@gmail.com
Resolutions workshop i lokalforeningerne i 2017
Bestyrelsesmedlemmer vil i den kommende tid deltage på resolutions workshops rundt i
landet:
● Formand Simon Poulsen deltager i resolutions workshop for lokalforeningen
Nordjylland 19. marts og får lokalforeningen Midtjylland 2. marts kl. 18-21
● Næstformand Vivi Larsen deltager i en sammenlagt resolutions workshop for
lokalforeningerne Hovedstaden og Sjælland torsdag 2. marts kl. 18-21
● Menigt medlem Mathilde Wichmann deltager i en sammenlagt resolutions workshop
for lokalforeningerne Fyn og Sydjylland i Odense. Dato endnu ikke fastlagt.
Vi glæder os til at møde og hilse på alle medlemmer af Dansk ICYE
Overnatning i forbindelse med Generalforsamlingen i Aarhus
Co-workers der ikke kan finde overnatning hos venner/bekendte/andre co-wokers i løbet af
weekenden vil af kontoret blive indlogeret på City Sleep In. Husk selv at medbringe
sengelinned og håndklæde da det koster ekstra at leje og Dansk ICYE ikke refunderer
udgifterne til det. Bestyrelsen opfordrer medlemmer i lokalforening Midtjylland at have
overnattende ICYE’ere.
Bestyrelsens fokus indtil GF
3 medlemmer har fratrådt bestyrelsen pr. 1 januar: Cæcilie, Sylvester og Maria. Bestyrelsen
fortsætter sit arbejde og fokusere konkret på:
- Strategi udvikling

-

Kursusweekend
International GA
Værtsfamiliefolder
Lokalforeninger

