FULDMAGTSBLANKET Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører (ISP)
Fuldmagtsgivers navn (blokbogstaver):
Adresse (blokbogstaver):
Fødselsdato:

Dato

Underskrift, fuldmagtsgiver

Udfyld kun én af fuldmagterne – enten blankofuldmagt eller instruktionsfuldmagt (udfyldes
begge fuldmagter anses blankofuldmagten som gældende)

BLANKOFULDMAGT
Jeg giver hermed fuldmagt til at stemme på mine vegne på ISP’s generalforsamling 25. april 2019.
Bestyrelsesformanden i ISP
ELLER
_______________________________________
(anfør navnet med blokbogstaver på den person, som du giver fuldmagt)

INSTRUKTIONSFULDMAGT
Jeg afgiver hermed instruktionsfuldmagt til ISP’s bestyrelsesformand til at stemme på den
ordinære generalforsamling i ISP den 25. april 2019 i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor:

Dagsordenspunkter
4.

5.

FOR

Godkendelse af resultatopgørelse for 2018 og
balancen den 31.12.2018 …………………………………………….

IMOD

UNDLAD

Bestyrelsens
anbefaling
FOR

Forslag
5.1 Forslag fra bestyrelsen
5.1.1 Vedtægtsændringer…………………………………..……..…

FOR

5.1.2 Regulativændringer……………………………………………..

FOR

5.2.3 Lønpolitik …………………………………………………………….

FOR

5.1.4 Bestyrelsens honorar…………………….…………………….

FOR

5.2 Forslag fra medlemmer
5.2.1. Forslag fra Jan Uhre-Nielsen:
Forslag 1 (mistillidsvotum til bestyrelsen)…….….

IMOD

Forslag 2 (dagsordener og referater offentlige).

IMOD

5.2.2 Forslag fra Ole Schultz m.fl.:
Forslag 1 (aktivt ejerskab og transparens)….…..

IMOD

Forslag 2 (aktivt ejerskab fossile energier)….…..

IMOD

5.2.3 Forslag fra Jørgen Hvid m.fl.:
Forslag 1 (øget fokus på skat i investeringer).…

7.

IMOD

5.3 Forslag om generalforsamlingen i 2020 ………...….…

FOR

Valg af revision for perioden 2019-2020 ………………….…

FOR

Denne side indsendes til ISP senest 24. april – se næste side.

Fakta om fuldmagter
Hvis du ikke har mulighed for at komme til generalforsamlingen, kan du i stedet udøve din demokratiske
ret ved at afgive fuldmagt.
Du skal sende denne fuldmagtsblanket indscannet pr. mail til isp@isp.dk, eller du kan uploade den via
vores sikker-mail funktion på https://www.isp.dk/Om-ISP/Skriv-til-os - skriv Fuldmagt i emnefeltet. Eller
du kan sende den med post til ISP, Østbanegade 135, 2100 København Ø.
Fuldmagtsblanketten skal være ISP i hænde senest onsdag den 24. april 2019.
Det er muligt at medbringe fysiske fuldmagter på selve generalforsamlingen, men af praktiske hensyn
henstiller vi til, at dette undgås i videst muligt omfang. Personer, der medbringer fuldmagter, må forvente en længere ventetid i forbindelse med indtjekning.

To måder at afgive fuldmagt på:
Der er to måder at give fuldmagt på, og du kan kun vælge én af måderne.
Bemærk: Såfremt du sætter kryds både i blankofuldmagt og i instruktionsfuldmagten, vil ISP betragte
blankofuldmagten som værende den gældende.

Blankofuldmagt
Med en blankofuldmagt giver du bestyrelsesformanden eller en navngiven person fuldmagt til at stemme
på dine vegne uden at tage stilling til, hvad der skal stemmes under de enkelte punkter.

Instruktionsfuldmagt
Med en instruktionsfuldmagt giver du bestyrelsesformanden instruktion om, hvordan der skal stemmes
under de enkelte punkter.
Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye
forslag til afstemning, herunder ændringsforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil bestyrelsesformanden stemme på dine vegne efter sin bedste overbevisning, idet bestyrelsen i samråd med dirigenten vil
vurdere, hvad du kunne tænkes at stemme ved et ændringsforslag. I den udstrækning det ikke med en
vis sikkerhed kan antages, hvordan du ville stemme, vil fuldmagten ikke blive benyttet til den pågældende afstemning.
Eventuel afkrydsning i ”UNDLAD” tæller ikke med som en afgiven stemme ved opgørelsen af afgivne
stemmer.
Instruktionsfuldmagter vil rent praktisk blive håndteret af dirigenten under generalforsamlingen. Derfor
skal instruktionsfuldmagter indleveres til sekretariatet inden generalforsamlingens start, og allerhelst indsendes på forhånd.
Du kan se nærmere om de enkelte forslag i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Såfremt der er flere kandidater til samme bestyrelsespost, afholdes efter generalforsamlingen elektronisk
valg for alle medlemmer, jf. Vedtægternes §16, stk. 5.

