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Bestyrelsens forretningsorden i foreningen Pindsvinevennerne i Danmark 

 

§ 1. Bestyrelsens konstituering 

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig i henhold til vedtægterne 
med: 

1. Formand 
2. Næstformand 
3. Kasserer 
4. Bestyrelsesmedlemmer 

Derudover udpeges en sekretær blandt bestyrelsen. 

Efterfølgende konstituerer bestyrelsen sig med: 

1. Kontaktpersoner fra bestyrelsen til plejerne 
2. Kontaktpersoner fra bestyrelsen til administrative frivillige:  

• Medlemskoordinator 
• Bogholder 
• Genudsætningskoordinator 
• Chaufførkoordinator 
• Vagttelefonister 
• Plejerlistekoordinator 
• Hjælpemiddel-koordinator 

3. Kontaktperson fra bestyrelsen til hjemmeside-og marketingsansvarlige 
4. Kontaktpersoner fra bestyrelsen til event-koordinatorer/frivillige 
5. Kontaktperson fra bestyrelsen til redaktør af medlemsblad 
6. Valg af bestyrelsens referent til bestyrelsesmøderne 

  

§ 2. Bestyrelsesmøder 

Bestyrelsesmøder afholdes 6 gange årligt opdelt i 4 møder og 2 webmøder, enten som Skype eller Face-
book-møder. De 4 årlige møder afholdes i januar, marts, maj og november, og de to årlige webmøder af-
holdes i juli og september. Webmøder afholdes som statusmøder af igangværende projekter, og foregår 
via Facebook eller Skype.  

Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes umiddelbart efter den årlige generalforsamling. 

Der kan afholdes bestyrelsesmøder via Skype eller lign., såfremt dette skønnes nødvendigt. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden eller næstformanden er til stede sammen med mindst 
yderligere to bestyrelsesmedlemmer (her medregnes ikke suppleanter).  

I tilfælde af stemmelighed i eventuelle afstemninger er formandens eller i dennes fravær næstformandens 
stemme afgørende. 
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§ 3. Suppleant 

De generalforsamlingsvalgte suppleanter har møderet til bestyrelsesmøder, men ingen stemmeret. 

 

§ 4. Dagsorden 

Formanden, næstformanden eller evt. foreningens sekretær udsender dagsorden til bestyrelsesmedlem-
merne senest 7 dage før mødets afholdelse. 

Motiverede forslag til optagelse på dagsordenen, skal være én af ovennævnte udpegede i hænde senest 10 
dage for mødets afholdelse.  

Punkter kan optages på dagsordenen senere. Er det væsentlige punkter, bør den samlede bestyrelse være 
enig om at behandle punktet med kort varsel. 

På dagsorden optages følgende faste punkter: 

1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Orientering fra Formanden 
4. Orientering/punkter fra kasserer 
5. Orientering/punkter fra bestyrelsens kontaktpersoner til de forskellige koordinatorer, jf. § 1 
6. Aktuelle punkter – fremsendt til formanden, næstformanden eller sekretæren 
7. Næste møde 
8. Eventuelt 

  

§ 5. Mødeledelse 

Bestyrelsesmøderne ledes af den en valgte ordstyrer. 

Den valgte ordstyrer bør afvikle mødet, så der tages passende hensyn til alle bestyrelsesmedlemmernes 
synspunkter og interesser. Alle bestyrelsesmedlemmer bør i passende omfang komme til orde, og det bør 
tilstræbes, at (vigtige) beslutninger så vidt muligt besluttes med størst muligt tilslutning i bestyrelsen.  

  

§ 6. forhandlingsprotokol – referat 

Alle bestyrelsens forhandlinger og trufne beslutninger nedskrives til referat. Dette referat underskrives på 
næstkommende bestyrelsesmøde og det underskrevne referat opbevares hos formanden, næstformanden 
eller foreningens sekretær som protokol. 

Kopi af referat udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
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§ 7. Bestyrelsesmedlemmernes forpligtelser 

Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne er forpligtet til at deltage i beslutningsprocesser og til loyalt at 
følge de af bestyrelsens vedtagne beslutninger. 

Samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er gensidigt ansvarlige overfor hinanden i forbindelse med 
arbejdsopgaver o. lign. 

 

§ 8. Tavsheds- og loyalitetspligt 

Det påhviler ethvert bestyrelsesmedlem samt suppleant at behandle personlige oplysninger fortroligt. Det 
vil sige, at man ikke må videregive fortrolige oplysninger til andre, som ikke har behov for denne viden, og 
som ikke selv har en tilsvarende tavshedspligt. 

Alle bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter underskriver en tavshedspligterklæring, som også gælder 
efter udtræden af bestyrelsen. Erklæringen opbevares hos formanden, næstformanden eller foreningens 
sekretær. 

Det påhviler desuden ethvert bestyrelsesmedlem at udvise loyalitet overfor Pindsvinevennerne i Danmark. 
Det vil sige, at medlemmet ikke ved sit virke må skade Pindsvinevennerne i Danmarks interesser. 

  

§ 9. Godkendelse af forretningsorden samt ændring i denne 

Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen. Den gennemgås af bestyrelsen på førstkommende bestyrel-
sesmøde efter foreningens ordinære generalforsamling, hvorpå den godkendes af den samlede bestyrelse. 

  

Forretningsordenen kan ændres løbende efter behov. 

Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 22. september 2019 af 

 

 

_____________________________________ ____________________________________ 

Lissy Fisker, formand   Ole Hansen, næstformand 

 

_____________________________________ ____________________________________ 

Lone Læbel Ehlers, kasserer   Aslaug Bugge, bestyrelsesmedlem 

 

_____________________________________ ____________________________________ 

Desa Desancic, bestyrelsesmedlem  Anni Preisler, bestyrelsesmedlem 
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