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Forretningsudvalget 
 

 

 
 
Forretningsorden for Sydslesvigsk Forenings hovedstyrelse 
 

1. Hovedstyrelsens vedtægtsmæssige grundlag 

Ifølge § 12 i Sydslesvigsk Forenings vedtægter er hovedstyrelsen foreningens overordnede 

ledelse under ansvar over for landsmødet. Hovedstyrelsen vedtager foreningens budget og 

godkender regnskabet. 

 

Hovedstyrelsen består af: 

 Forretningsudvalget (5 personer) 

 Amtsformændene (7 personer) 

 Yderligere én delegeret for hvert amt (7 personer) 

 Formanden og én delegeret for Friisk Foriining (2 personer) 

 Formændene for de 3 faste udvalg (3 personer) 

 Tre delegerede for de tilsluttede organisationer (3 personer) 

 

 

2. Indkaldelse og dagsorden 

Formanden indkalder skriftligt og med angivelse af en dagsorden til hovedstyrelsesmøderne. 

Dette sker mindst én uge før hovedstyrelsesmøderne. Hovedstyrelsens medlemmer kan 

skriftligt og mindst to uger i forvejen foreslå punkter til dagsordenen. Forslagene sendes til 

formanden. Ekstraordinære hovedstyrelsesmøder kan indkaldes med kortere varsel. 

 

Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter: 

 Spørgetid for medlemmer af foreningen, jvf. vedtægternes § 12, stk. 7 

 Mødet åbnes - beslutningsdygtighed jvf. § 6 

 Valg af dirigent 

 Referat fra sidste møde 

 Fastlæggelse af den endelige dagsorden 

 Formandens beretning 

 Nyt fra SSFs udvalg 

 Eventuelt 

 Evt. lukket møde 

 

Dagsordenen fastsættes af forretningsudvalget. Efter at hovedstyrelsesmødet er åbnet og 

inden den endelige dagsorden er fastlagt, kan formanden eller et andet 

hovedstyrelsesmedlem foreslå, at der optages ekstraordinære punkter på dagsordenen. 

 

Den endelige dagsorden fastlægges af hovedstyrelsen med almindeligt flertal. 

 

Der kan kun behandles punkter, der står på dagsordenen. 



 

3. Deltagelse 

Er et hovedstyrelsesmedlem forhindret i at deltage i et møde, skal amterne, Friisk Foriining, 

udvalgene og de tilsluttede organisationer sikre, at en valgt stedfortræder kan deltage. Dette 

skal meddeles generalsekretariatet, inden mødet åbnes. 

 

4. Ledelse 

Hovedstyrelsesmøderne ledes af formanden eller et andet medlem af hovedstyrelsen. 

 

Opstår der i løbet af et hovedstyrelsesmøde tvivl om udlægning af forretningsordenen, 

afgøres spørgsmålene af mødelederen. 

 

 

5. Spørgetid 

Forud for hovedstyrelsesmødet kan foreningens medlemmer i en spørgetid stille spørgsmål 

til hovedstyrelsen. Spørgetiden er højst 30 minutter. Spørgsmålene må ikke berøre punkter, 

der står på mødets dagsorden. 

 

 

6. Offentlighed 

Hovedstyrelsens møder, som annonceres i Flensborg Avis eller på anden måde, er åbne for 

foreningens medlemmer. Der kan inviteres gæster med taleret efter aftale med 

forretningsudvalget eller formanden. 

 

Medlemmerne af Organisationsudvalget, Fformændene for presseudvalget, 

Billedsamlingsudvalget, dDet humanitære udvalg, Regnskabs- og revisionsudvalget, de af 

hovedstyrelsen nedsatte udvalg og generalsekretæren har taleret, dog ingen stemmeret. 

 

Medlemmer af foreningen, der deltager i mødet, har taleret, men ikke stemmeret. 

 

Sydslesvigsk Forenings konsulenter, konsulenten for Friisk Foriining, pressesekretæren, 

kommunikationschef, museumslederen og lederen af bogholderiet og lederen af 

ejendomsafdelingen har taleret i anliggender, der vedrører deres arbejdsområde, men ingen 

stemmeret. Tvivlstilfælde afgøres af mødelederen. 

 

Hovedstyrelsen behandler personale- og ejendomsanliggender på lukkede møder. 

Sydslesvigsk Forenings konsulenter, konsulenten for Friisk Foriining, pressesekretæren, 

kommunikationschef, museumslederen og lederen af bogholderiet og lederen af 

ejendomsafdelingen kan deltage, dog ikke i forbindelse med personalesager, undtagen 

protokolføreren. Formand for Regnskabs- og revisionsudvalg deltager i lukkede møder. 

 

Bedriftsrådet deltager i beslutningsprocessen i henhold til gældende lovgivning. 

 

 

7. Beslutninger 

Hovedstyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer efter 

vedtægternes § 12 er til stede. Konstateres det, at hovedstyrelsen ikke er beslutningsdygtig, 

kan mødet alligevel fortsætte, såfremt ingen af de tilstedeværende gør indsigelse. Dog kan 

der ikke foretages afstemninger. 



 

 

Afstemningerne sker ved håndsoprækning. Afstemninger skal foretages skriftligt, hvis ét af 

hovedstyrelsesmedlemmerne ønsker det. 

 

Alle beslutninger træffes ifølge vedtægternes § 14 med almindeligt flertal. 

 

 

 

Vedtaget på hovedstyrelsesmødet den 29. april 2003. 

 

Redigeret på hovedstyrelsesmødet den 30. september 2003. 

 

Redigeret på hovedstyrelsesmødet den ………………………. 


