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Til 
medlemmerne af  
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Vedr.:  Indkaldelse til KTO’s 25. ordinære repræsentantskabsmøde 
 
KTO’s bestyrelse har den 24. juni 2010 besluttet, at repræsentantskabsmødet den 9. no-
vember i forbindelse med udtagelse af generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2010 af-
holdes som et ordinært repræsentantskabsmøde. Beslutningen indebærer, at de ordinære 
punkter, som normalt ville være til behandling på et repræsentantskabsmøde i december 
2010, fremrykkes til behandling på repræsentantskabsmødet den 9. november 2010.  
 
I henhold til vedtægternes § 4 indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde i 
KTO 
 

tirsdag den 9. november 2010 kl. 10.00 i Dansk Design Center,  
 

H. C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V. 
 
 
Til repræsentantskabsmødet foreligger følgende 
 

DAGSORDEN 
 

 
1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent 
 
2. Beretning 

. / . (Indstillingsbilag vedrørende skriftlig og mundtlig beretning vedlægges) 
  

3. Indkomne forslag 
. / .  (Indstillingsbilag med bestyrelsens forslag til tillæg til KTO’s vedtægter vedlægges) 

 
4. KTO’s regnskab for perioden 1. april 2009 – 31. marts 2010 

. / .  (Indstillingsbilag vedr. regnskab for perioden 1. april 2009 – 31. marts 2010 
 vedlægges) 
 
5. Budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2011 – 31. marts 
 2012 

  (Indstillingsbilag vedr. budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 
 2011 – 31. marts 2012 forventes udsendt primo november 2010) 

Sagsnr.: 1965.4 
HKB/jb  

Direkte tlf.nr.: 3347 0611 
12. juli 2010 
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6. Nedsættelse af bestyrelse 
  (Indstillingsbilag vedr. nedsættelse af bestyrelse forventes udsendt primo november 

 2010) 
 
7. Nedsættelse af forhandlingsudvalg 

  (Indstillingsbilag vedr. nedsættelse af forhandlingsudvalg forventes udsendt primo 
 november 2010) 
 
8. Valg af formand 

  (Indstillingsbilag vedr. valg af formand forventes udsendt primo november 2010) 
 
9. Valg af næstformænd 

  (Indstillingsbilag vedr. valg af næstformænd forventes udsendt primo november 
 2010) 
 
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

  (Indstillingsbilag vedr. valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant forventes udsendt 
 primo november 2010) 
 
11. Stillingtagen til generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2010 - det kommunale 
 område (KL) 

 (Forslag til KTO’s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2010 - det kommunale 
område (KL) forventes udsendt primo november 2010) 

 
12. Stillingtagen til generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2010 - det regionale 
 område (RLTN) 

 (Forslag til KTO’s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2010 - det regionale 
område (RLTN) forventes udsendt primo november 2010) 

 
13. Eventuelt 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle Basse 
 
 
 


