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FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN
1. Antal bestyrelsesmøder og indhold
Bestyrelsen afholder mindst fire møder per år, men gerne flere. Hvert møde har som minimum disse punkter:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat
4. Siden sidst
5. Økonominyt
6. Nyt fra lavene
7. Regions- og landsarbejdet
8. Månedens legestue
9. Kommende mærkedage
10. Næste nyhedsbrev
11. Næste møder
12. Eventuelt
Første møde efter generalforsamlingen afholdes i maj eller juni med følgende særlige emner på dagsordenen:
o
Konstituering af bestyrelsen efter valg.
o
Gennemgang og vedtagelse af forretningsorden, årshjul, visioner og politikker.
o
Fastlæggelse af mødedatoer for kommende bestyrelsesår.
o
Særlige opgaver/emner til behandling i det kommende bestyrelsesår.

2. Indkaldelse
Formanden udarbejder og udsender dagsorden samt relevante bilag senest en uge før mødets afholdelse.
Indkaldelsen sendes til alle bestyrelsesmedlemmer samt suppleant og instruktør.
Yderligere dagsordenspunkter kan optages ved at sende mail til alle senest dagen før mødets afholdelse.

3. Beslutninger
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Eventuelle afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst én kræver hemmelig afstemning.

4. Referatet
Referenten vælges blandt de tilstedeværende på bestyrelsesmødet.
Referenten fremsender renskrevet referat snarest muligt, dog senest en uge efter mødets afholdelse. Referat
sendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer, suppleanten og instruktøren.
Derudover sørger formanden for, at referatet indsættes i foreningens protokol. Webmaster lægger referatet
på foreningens hjemmeside.

5. Mails
Mellem bestyrelsesmøderne kan informationer udveksles, og spørgsmål blandt andet opklares via mail.
Alle bestyrelsesmedlemmer er forpligtede til at besvare en mail inden for to dage. En reaktion kan også være
"set", "okay" eller "har ingen mening om dette".
Suppleant og instruktør er ikke forpligtet til at reagere, medmindre emnet direkte er en forespørgsel til dem.
Forretningsordenen er vedtaget på bestyrelsesmødet den 22. august 2016.

Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes

