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HB’s repræsentanter i råd og nævn
Sekretariatet indstiller, at Hovedbestyrelsen:
1. Orienteres om HB’s aktuelle repræsentationer.
2. Opdaterer oversigten, hvis der er repræsentationer, Sekretariatet
ikke er bekendt med.
3. Vurderer, om der er behov for at ændre udpegninger.

Sagens kerne
HB har udpeget HB-medlemmer eller andre som repræsentanter i forskellige udvalg, arbejdsgrupper, styregrupper, organisationer mv. Der er udarbejdet en liste med henblik på at vurdere, om det er de rette personer, der repræsenterer DN i de forskellige sammenhænge. Rammer for både udpegning og håndtering af DN’s repræsentationer i det hele taget behandles på
et senere møde.

Baggrund
DN’s eksterne repræsentanter udpeges som hovedregel af den organisatoriske enhed i DN,
som bedst muligt svarer til det geografiske område eller det emne, der dækkes af den eksterne enhed: Afdelingsbestyrelsen udpeger i lokale sammenhænge, samrådet udpeger i regionale
sammenhænge, og HB, præsidenten eller sekretariatet udpeger i nationale og internationale
sammenhænge afhængig af indholdet og karakteren af den eksterne repræsentation.
I de nationale og internationale sammenhænge er det oftest sekretariatets medarbejdere, der
repræsenterer DN. En opdateret liste over samtlige repræsentationer udarbejdes i forbindelse
med AP2016 (til HB-mødet i oktober). I en række tilfælde er det HB-medlemmer eller aktive,
som HB har udpeget, som repræsenterer DN, og denne liste bør gennemgås og opdateres med
jævne mellemrum.

Liste over repræsentationer
Listen indeholder kun HB-medlemmer eller andre aktive, som er udpeget af HB. Dertil kommer, at HB-medlemmer jo sagtens kan deltage i råd/udvalg/nævn, uden at være udpeget af
HB, men fx af samrådet - eller i kraft af deres faglige kompetencer, evt. uden overhovedet at
repræsentere DN. Det er ikke disse repræsentationer, der er tale om her.

Listen er en opsamling af de repræsentationer, som sekretariatet har kunnet finde frem til. Der
kan være andre, og HB bedes i så fald supplere listen. I de tilfælde, hvor Ella Maria repræsenterer, fordi præsidenten er født medlem, står der ’Præsidenten’.

Råd/udvalg/nævn

INST.

DN-repræsentant

Binævnet

FVM

Asger Søgaard

Dialogforum for Plantebeskyttelsesmidler

MIM

Ella Maria (og Rikke Lundsgaard)

§ 7-udvalget for rekreativt fiskeri

NST

Thorkild Kjeldsen

Skovrådet

NST

Jonas Geldmann (og Nora Skjernaa
Hansen)

Vildtforvaltningsrådet

NST

Ella Maria

Vildtforvaltningsrådet arbejdsgruppe vedr. jagttider,

NST

Ella Maria

Danmarks Naturfond

ORG

Præsidenten, Thorkild Kjeldsen og
Niels Peter Hansen
(Lars Schønberg Hemme er valgt af
REP)

Det Grønne Kontaktudvalg

ORG

Ella Maria (og Bo Håkansson)

Frk. Alma Caroline Madsens Mindelegat

ORG

Peder Agger

Struckman Fonden

ORG

Præsidenten

Coalition Clean Baltic

INT

Henrik Butze

De Nordiske Naturfredningsforeningers Råd

INT

Præsidenten (og direktionen)

Forkortelser:
FVM
MIM
NST
ORG
INT

Fødevareministeriet
Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Danske organisationer, virksomheder eller fonde
Internationale organisationer
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