Forretningsorden for bestyrelsen / udvalg i Folkedans Danmark Region Midtjylland.
1

Bestyrelsen fastlægger de kommende møder

2

Dagsorden udsendes senest 7 dage inden mødet.

2A

Bestyrelsen konstituer sig på første møde efter Medlemsmødet i januar

3

Alle bilag til dagsordenens punkter, skal så vidt muligt udsendes inden mødet.

4

Der kommunikeres via e-mail.

5

Ved mødets start godkendes dagsordenen for mødet. Bestyrelsen kan med almindeligt flertal beslutte at
optage yderligere punkter på dagsordenen.
Bestyrelsesmødet ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.

6

8

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt min. 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede heri blandt formand
eller næstformand.
Beslutninger træffes ved almindelig flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

9

På bestyrelsesmøder kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

7

11

Referater fra bestyrelsesmøder udsendes til bestyrelse og udvalg (formanden), senest 10 dage efter
mødets afholdelse
Referatet godkendes på næstfølgende bestyrelsesmøde.

12

Referatet sendes også til sekretariatet, samt til de 4 øvrige Regionsformænd, når det er godkendt.

13

Referater fra udvalgsmøderne sendes til Regions bestyrelsen, samt de pågældende udvalgsmedlemmer.

14

Regionsbestyrelsens deltagelse i Folkedans Danmarks Årsmøde, betales af regionen.

15

Denne forretningsorden kan ændres af bestyrelsen.

10

Forretningsorden ved arrangementer

4

Der skal udarbejdes budget for alle arrangementer, som sendes til regionsbestyrelsen til godkendelse af
evt. underskudsgaranti
Ved aftaler skal der udfyldes skriftlig formular, underskrevet af en fra Regionen, samt de involverede
parter, inden fastlæggelse af arrangementet.
Der skal sendes referat fra møder til regionsbestyrelsen og den pågældende forenings bestyrelse, som er
med i arrangementet, samt udvalget som laver det.
Ved ansøgning om tilskud, skal angives, om man søger tilskud andre steder.

5

Aftale formularen skal kunne hentes på nettet på Regionens hjemmeside.

6

Slut regnskab for arrangementet sendes til bestyrelsen samt udvalg, senest 1 md. efter afholdelse.

1
2
3

I forbindelse med Medlemsmødet i januar, ydes et tilskud på 300 kr. til den forening som afholder mødet,
og Danseudvalget bør gennemgå dansene til årets Landsstævne i forbindelse med Medlemsmødet.
Der kan gives et skulderklap (gave) til en medlemsforening, som yder et særligt og ekstraordinært arbejde
8
med et arrangement af en eller anden slags.
Således ændret på bestyrelsesmødet den 15. april.2018.

7

NB. Pkt. 6 har byttet med pkt.4, og ændret i teksten. På best. mødet d. 10. maj 2019.

