Forretningsorden 2019 - 2020
for Hovedbestyrelsen i Vinding Ungdoms- og Idrætsforening.

Hovedbestyrelsen (HB) består af formand, kasserer og sekretær, som alle vælges direkte på
generalforsamlingen. Desuden består HB af formænd fra aktivitetsudvalg.
Forretningsordenen er udarbejdet af Hovedbestyrelsen og godkendes på første ordinære møde efter
generalforsamlingen.

Opgaver:
•

HB fører tilsyn med foreningens drift jf. foreningens vedtægter.

•

HB fordeler selv sine opgaver indbyrdes.

•

HB kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov.

•

Udvalgenes budgetter fremlægges til godkendelse i HB i januar måned.

•

Større indkøb og arrangementer skal godkendes af HB. Beløbsgrænse er 10.000 kr.

•

Der udbetales ikke løn for arbejdet i HB. Der kan udbetales godtgørelse for telefon, internet,
kontorhold mm. efter nærmere regler udarbejdet af Hovedbestyrelsen.

•

Medlemmer af HB kan få dækket deres kontingent for deltagelse i én aktivitet i et af
udvalgene. Udgiften dækkes af eget udvalg.

•

På sidste hovedbestyrelsesmøde før generalforsamlingen udpeger hovedbestyrelsen en
repræsentant til repræsentantskabet i SKI.

•

På første hovedbestyrelsesmøde efter generalforsamlingen vælger hovedbestyrelsen en
næstformand.

Møder:
•

HB afholder årligt minimum 4 møder.

•

Indkaldelse med skriftlig dagsorden udsendes af Forretningsudvalget mindst en uge før mødets
afholdelse. Dagsorden udarbejdes af formand og sekretær. Punkter til dagsordenen sendes til
sekretæren senest 14 dage før mødets afholdelse.

•

Møderne ledes af formanden.

•

Sekretæren tager referat, som udsendes senest en uge efter mødets afholdelse, til mødets
deltagere, til godkendelse.

•

Sekretæren lægger det godkendte referat i kalenderen på Conventus.

•

Ekstraordinære møder kan indkaldes af forretningsudvalget eller tre
hovedbestyrelsesmedlemmer. Indkaldelsen skal være alle udvalgsformænd i hænde minimum
to dage før mødets afholdelse.

•

Hvis en udvalgsformand er forhindret i at deltage i et hovedbestyrelsesmøde bør vedkommende
sende en suppleant – dvs. et udvalgsmedlem.

•

Foreningens medlemmer skal gøres bekendt med hovedbestyrelsens mødedatoer, som
offentliggøres på hjemmesiden.

Godkendt på hovedbestyrelsesmødet d. 13.3.2019

