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Dato: 3. oktober 2016
Til: Hovedbestyrelsen
Skrevet af: Kathrine Hegelund, khe@dn.dk, 61 68 80 72

HB’s møde og arbejdsform 2016
Sekretariatet indstiller, at Hovedbestyrelsen beslutter følgende:
1. HB udarbejder et bilag til den eksisterende forretningsorden, som opsamler tidligere vedtagne regler og retningslinjer for HB’s arbejde.
2. Drøftelsen på dette møde er udgangspunkt for oplæg til senere behandling og vedtagelse af ’Bilag til HB’s forretningsorden’.

Sagens kerne
HB evaluerer årligt sin møde- og arbejdsform med henblik på at sikre, at HB-møderne er så
demokratiske, oplyste, effektive og energifyldte som muligt. Det er de sidste par år sket på
baggrund af et dokument med kriterier for og metoder til at opnå gode HB-møder. Derudover
har HB gennem årene løbende besluttet forskellige regler og retningslinjer for, hvordan HB
arbejder, og disse indgår i den velkomstmappe, som nye HB-medlemmer får udleveret.
I forbindelse med denne årlige evaluering af HB’s møde og arbejdsform foreslår Sekretariatet,
at HB tager første skridt i retning af at udarbejde en form for intern forretningsorden for HB,
som samler regler og retningslinjer i ét overskueligt dokument. Ikke en ny forretningsorden,
da denne er vedtaget af REP, men et bilag til den eksisterende, som HB selv er herre over – og
kan justere årligt, hvis det ønskes.

Baggrundsmateriale
Oplægget til behandlingen på dette HB-møde er derfor først og fremmest den nuværende forretningsorden sammen med en række nøgledokumenter med retningslinjer for HB eller om HB
vedtaget af HB - samt en række spørgsmål, som er dukket op i det forløbne års tid, og som
med fordel kan inddrages i det samlede dokument.
Regler og retningslinjer
De dokumenter, der henvises til, er som nævnt en del af HB-velkomstmappen, de ligger på
Podio og er desuden lagt ind som bilag i dette dokument. Det drejer sig om følgende:
•
•
•
•

Bilag 12-1A: HB’s møde- og arbejdsform, juni 2015
Bilag 12-1B: Om HB-medlemmernes involvering i dagsordenen for HB-møderne, aug.
2014
Bilag 12-1C: Elektroniske høringer i HB, januar 2002
Bilag 12-1D: Håndtering af henvendelser til HB og præsidenten, marts 2011

Bilag 12-1A er det skema med kriterier for og metoder til at opnå gode HB-møder, som blev
udarbejdet i 2014 og evalueret i 2015. Nogle metoder er blevet indarbejdet som fast praksis,
andre er ikke – men er måske heller ikke længere aktuelle. De dele af skemaet, som HB ønsker indarbejdet i den udvidede forretningsorden, skal gerne identificeres.
En konklusion fra behandlingen var i juni 2015 var i øvrigt, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde retningslinjer for HB’s brug af Podio. Det er endnu ikke sket,
og sekretariatet foreslår i stedet, at retningslinjer indarbejdes i bilaget til forretningsordenen
som generelle retningslinjer for samarbejdet – uanset, hvilket medie man bruger.
Organisationsanalyse og demokratiforståelse
Udover ovennævnte bilag, er der et andet vigtigt dokument, som er yderst nyttigt at kende til
for at forstå HB’s rolle i organisationen: Organisationsanalyse 1 - om snitfladen mellem HB og
Sekretariatet, som ligger i HB’s Podiorum. Heri finder man også DN’s demokratiforståelse, som
udgør fundamentet for, hvordan HB skal agere. Demokratiet i DN er:
•

Et repræsentativt demokrati baseret på afdelingerne og med en enkel magtstruktur bestående af afdelingsbestyrelser, hovedbestyrelse og repræsentantskab.

•

Et oplyst og inddragende demokrati, hvor foreningens beslutningskompetente forsamlinger
træffer kvalificerede beslutninger gennem en kvalificerende inddragelse af de mange gode
idéer, synspunkter, holdninger og argumenter, der findes blandt de mange engagerede og
vidende mennesker i organisationen – uanset om man er valgt til at repræsentere nogen
eller ej.

•

Et gennemsigtigt demokrati, hvor der på den ene side er en klar magtfordeling, som gør
foreningen handlekraftig. Og på den anden side er en udbredt åbenhedskultur, som betyder, at magtudøvelsen bygger på argumenter og oplyst debat.

Formålet med HB’s møde og arbejdsform
Helt overordnet skal man holde sig for øje,
hvad formålet med HB’s møder og arbejdsform
overhovedet er – nemlig at forvalte og udmønte HB’s ansvar for det, der står i vedtægternes
§ 10 stk. 2. Se her til højre. Hvordan det gøres
bedst muligt, er hvad forretningsordenen og et
nyt bilag til forretningsordenen handler om.
Der kan være elementer, som har mere med
HB’s opgaver at gøre end HB’s møde og arbejdsform, men som måske kunne indgå i bilaget til forretningsordenen, fordi det er væsentlige opgaver i andre bestyrelser, men ikke
fremgår af vores vedtægter:
-

Strategiudvikling
Evaluering af bestyrelsens arbejde
(ikke kun mødeform)
Vurdering af bestyrelsens kompetencer
(med henblik på at efterspørge eventuelt
manglende kompetencer ifm. valg)

Derudover kunne man indarbejde principper
for, hvordan ansvaret for økonomien forvaltes,

Stk. 2. Hovedbestyrelsen er mellem repræsentantskabsmøderne foreningens øverste myndighed med
ansvar for foreningens aktiviteter, økonomi og medlemsudvikling, herunder:
1. Beslutte DN’s politikker efter høring af repræsentantskabet og under ansvar over for repræsentantskabet, jævnfør § 9, stk. 2, punkt 1.
2. Rejse og påklage sager, hvori foreningen er tillagt
særlige beføjelser i lovgivningen.
3. Beslutte DN’s holdning i sager, som efter hovedbestyrelsens skøn har væsentlig national interesse.
4. Hjemkalde lokale sager til behandling, hvis sagerne
efter hovedbestyrelsens skøn ikke håndteres lokalt i
overensstemmelse med DN’s formål eller politikker.
5. Udpege DN's repræsentanter til eksterne råd,
nævn og udvalg mv. i sammenhænge, som efter
hovedbestyrelsens skøn er nationale i deres karakter.
6. Gennemføre den af repræsentantskabet vedtagne
aktivitetsplan og overholde det dertil hørende budget.
7. Udarbejde indstilling til repræsentantskabet om
Danmarks Naturfredningsforenings årsregnskab.
8. Udarbejde forslag til repræsentantskabet om næste års aktivitetsplan og det dertil hørende budget.
9. Indstille til repræsentantskabet valg af statsautoriseret/registreret revisor.
10. Vælge medlemmer af faglige udvalg.

2

hvilket fremgår af dokumentet ”Principper for økonomistyring” (vedtaget juni 2012).
Sekretariatet foreslår, at disse spørgsmål bliver behandlet særskilt på et senere tidspunkt, og
at der på dette møde kun er fokus på netop HB’s møde og arbejdsform.

Processen fremadrettet
Hvis HB beslutter at udarbejde et bilag til sin forretningsorden, som opsamler retningslinjer
for, hvordan HB arbejder og samarbejder, vil drøftelserne på dette møde blive samlet op i et
udkast til dette ’bilag til HB’s forretningsorden’, som efterfølgende kan blive behandlet på HB’s
møde i september. Det vil samtidig give mulighed for, at HB rådfører sig med Organisationsudvalget i enkelte konkrete spørgsmål, som har at gøre med organisationen, hvis HB finder det
relevant. Det nyvalgte Organisationsudvalg forventes at holde møde sidst i juni.

Kommenteret forretningsorden for HB
Forretningsorden for hovedbestyrelsen
§ 1. Hovedbestyrelsen udarbejder en arbejdsplan med udgangspunkt i den af repræsentantskabet vedtagne aktivitetsplan for Danmarks Naturfredningsforening.

HB udarbejder og beslutter en møde- og arbejdsplan allerede i september, idet meget tidlig
fastlæggelse af datoerne for møderne er hensigtsmæssigt. Til gengæld er det meget tidligt at
forholde sig til en arbejdsplan med udgangspunkt i AP’en, idet denne endnu ikke er klar. HB
kunne derfor overveje, om det kunne give mening at have et fast punkt på årets første møde,
hvor HB har årets arbejdsplan på programmet. Se i øvrigt nedenfor om udarbejdelse af dagsordenen.
> Ønsker HB at tage årets arbejdsplan på dagsordenen på årets første møde?
> Er der andre spørgsmål, som skal håndteres under dette afsnit?

Hovedbestyrelsens møder
§ 2. Møder i hovedbestyrelsen afholdes i henhold til udvalgets arbejds- og mødeplan. Derudover kan
præsidenten beslutte, at der med mindst én uges varsel indkaldes til ekstraordinært møde. Det samme
kan tre menige hovedbestyrelsesmedlemmer i forening.
§ 3. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtigt på et møde uanset fremmøde. Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. Hvis stemmerne står lige, er præsidentens stemme udslagsgivende.
§ 4. Alle, der i kraft af deres tilknytning til DN, har en særlig interesse i en konkret sag på et hovedbestyrelsesmøde, har ret til at fremføre deres synspunkter over for hovedbestyrelsen på mødet, før hovedbestyrelsen tager stilling i sagen.

Herudover står der i vedtægternes § 10, stk. 3, at ”Hovedbestyrelsens møder ledes af præsidenten eller i dennes fravær af vicepræsidenten”. Det betyder blandt andet, at det er præsidenten, der afgør om der skal træffes beslutning ved afstemning, og hvordan det skal ske.
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I forhold til ovennævnte § 3 kan HB overveje at aftale et princip om (i tilfælde af lille fremmøde), at væsentlige spørgsmål ikke afgøres uden at så vidt muligt samtlige eller en kvalificeret
mængde af bestyrelsesmedlemmer har kunnet deltage i behandlingen på den ene eller den
anden måde.
> Ønsker HB en sådan bestemmelse nedskrevet?
I forbindelse med behandling af Årsrapport 2015 ved sidste HB-møde nævnte revisoren, at det
andre steder er kutyme, at bestyrelsen har tid med revisoren uden direktionens tilstedeværelse, og HB kan overveje at lade dette indgå i bilaget til forretningsordenen. I den forbindelse
bør det ligeledes fremgå, at direktionen har ret til at deltage i møderne. Det skal en direktion
kunne, og det sker i dag, men står ingen steder.
> Skal direktionens deltagelse – samt ikke-deltagelse i møde med revisor – fremgå?
I notatet HB’s møde og arbejdsform fra 2015 står der anført nogle målsætninger/værdier for
det gode HB-møde, nemlig at det er: demokratisk, oplyst, effektivt og energifyldt.
> Er dette stadig målsætningerne for det gode HB-møde?
> Er der andre spørgsmål, som skal håndteres under dette afsnit?

Hovedbestyrelsens dagsordener
§ 5. Dagsordener for hovedbestyrelsens møder udarbejdes af præsidenten i samarbejde med sekretariatet.
Stk. 2. Alle medlemmer af hovedbestyrelsen kan forlange et emne optaget på dagsordenen og forelægge det på mødet.
Stk. 3. Hvert dagsordenpunkt skal indeholde en sagsfremstilling, som beskriver indholdet og som
angiver, om emnet er til drøftelse eller til beslutning.
Stk. 4. Dagsordenen udsendes senest 1 uge før mødet. Bilag til dagsordenen kan dog udsendes indtil
3 hverdage før mødet.
Stk. 5. På møder i hovedbestyrelsen kan der kun træffes beslutning om emner, som har været anført
på dagsordenen.

HB skal involveres i udarbejdelsen af dagsordenen, hvilket først og fremmest sker ved 1) at HB
hvert år i efteråret beslutter en møde- og arbejdsplan for det følgende år, 2) at HB ser på arbejdsplanen ift. aktivitetsplanen på det første møde i året 3) at HB ved hvert møde beslutter
opdatering af arbejdsplanen, dvs. planlagte dagsordenpunkter for det/de kommende HBmøder, og 4) at dagsordenen skal i høring i HB.
HB kan desuden overveje af hensyn til forventningsafstemning, om der skal udarbejdes en
regel for, hvordan et emne tages på dagsordenen: Skal de andre medlemmer udtale sig om,
hvorvidt de finder emnet vigtigt? I sidste ende er det præsidenten, der laver den enkelte dagsorden og dermed afgør, hvornår emnet kommer på dagsordenen. Igen af hensyn til forventningsafstemning er det derudover vigtigt, at foreslåede dagsordenspunkter følges op af en
sagsfremstilling, som beskriver hvad det handler om, og hvorfor det er relevant at HB behandler det, angivelse af, om HB skal drøfte, beslutte eller orienteres og indikation af karakteren af
mødeoplægget, og hvem der forventes at udarbejde det.
> Ønsker HB at udarbejde regler for optagelse på dagsordenen?
> Har HB yderligere ønsker eller forslag til, hvordan hele HB kan bidrage til involverende, demokratisk og effektiv udarbejdelse af dagsordenen?

Hovedbestyrelsens referater
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§. 6. Sekretariatet udarbejder referat af møder i hovedbestyrelsen.
Stk. 2. Referatet skal dokumentere de trufne beslutninger og baggrunden for dem. Særstandpunkter
i forhold til en konklusion skal refereres, hvis det ønskes.
Stk. 3. Referatet skal indeholde tilstrækkeligt med informationer, herunder dagsordenens sagsfremstilling, til at det kan læses og forstås uafhængigt af dagsordenen og eventuelle bilag.
§ 7. Hurtigt efter et møde i hovedbestyrelsen sender sekretariatet et udkast til referat til mødedeltagerne. Svarfristen er 5 hverdage, med mindre andet er aftalt med referenten.
Stk. 2. Hvis der under høringen af referatudkastet kommer bemærkninger, som anfægter konklusionerne eller det politiske indhold, skal der udsendes et nyt udkast til referat eller indføjes en bemærkning
herom.
Stk. 3. Efter høringsfristen udarbejdes et endeligt referat, som sendes til hovedbestyrelsen, og som
er offentligt.
Stk. 4. På det følgende møde i hovedbestyrelsen tager hovedbestyrelsen samlet stilling til referatet.
Eventuelle synspunkter, som er fremsat i høringen, men som ikke er indarbejdet, kan genfremsættes og
afgøres. Referatet godkendes herefter med eller uden bemærkninger og særstandpunkter.

Der har været fremført ønske om, at referaterne i højere grad udstiller de diskussioner og individuelle synspunkter, der er i HB. Det er sekretariatet, der udarbejder referatet, og det sker
med udgangspunkt i ovenstående: ”at referatet skal dokumentere de trufne beslutninger og
baggrunden for dem”. Men spørgsmålet er, om referaterne har det rette detaljeringsniveau: Er
det relevant for omverdenen, at man i referaterne kan læse, hvem der mener hvad – hvilket
nødvendigvis må betyde væsentligt mere udførlige referater, idet alle, der har synspunkter om
sagen sig i givet fald skal refereres, eller er det vigtigere, at man hurtigt kan læse sig frem til
konklusionen, men uden at man kan se individuelle synspunkter?
HB kunne overveje at spørge OU til råds i dette spørgsmål, idet det primært er organisationen,
som er målgruppen for referaterne, og ikke HB selv. Det hænger desuden sammen med
spørgsmålet nedenfor om HB-medlemmernes synlighed overfor Repræsentantskabet, hvor
man ligeledes kunne høre OU - som vel er det nærmeste vi kommer repræsentantskabets repræsentanter – om udvalget mener, at det er et behov for Repræsentantskabet at kende til
HB-medlemmernes individuelle synspunkter.
> Ønsker HB at bede om OU’s holdning til referaternes detaljeringsgrad?

Hovedbestyrelsens elektroniske høringer
§ 8. Hovedbestyrelsen kan træffe beslutninger gennem elektroniske høringer.
Stk. 2. Præsidenten afgør, hvilke sager der skal sendes i elektronisk høring.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen vedtager detaljerede regler for elektroniske høringer inden for rammerne af
forretningsordenens bestemmelser.
§ 9. En sag, som sendes i elektronisk høring, skal indeholde en klar indstilling og en klar begrundelse
for indstillingen.
Stk. 2. Hvis et medlem af hovedbestyrelsen har væsentlige indvendinger mod indstillingen i en elektronisk høring, kan medlemmet nedlægge veto.
Stk. 3. Konsekvensen af et veto er, at sagen tages op på et hovedbestyrelsesmøde, eller at der gennemføres en ny høring, der tager højde for det nedlagte veto.
§ 10. Sekretariatet udarbejder en konklusion på hovedbestyrelsens elektroniske høringer.
Stk. 2. Konklusionen skal dokumentere de trufne beslutninger og baggrunden for dem.
Stk. 3. Konklusionen skal indeholde tilstrækkeligt med informationer, herunder en sagsfremstilling, til
at den kan læses og forstås uafhængigt af eventuelle bilag.
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De detaljerede regler for elektroniske høringer, som der henvises til i §9, stk. 2, er vedtaget i
januar 2002 og lettere moderniseret i marts 2015 (bilag 12-1C), men spørgsmålet er, om der
er anledning til indholdsmæssig opdatering ud fra de erfaringer, vi har med brugen af Podio.
> Ønsker HB at ændre i regler for elektroniske høringer?
Det er også en overvejelse værd, om der skal udarbejdes detaljerede regler for elektroniske
afstemninger også – eller alternativt besluttes ikke at anvende afstemninger. Det er forsøgt et
par gange at gennemføre afstemninger på Podio, og sekretariatets oplevelse er, at det ikke er
en hensigtsmæssig metode til at træffe kvalificerede beslutninger. Hvis HB ønsker at anvende
afstemninger, skal det for det første besluttes, om afstemninger kun skal bruges til vejledende
beslutninger, eller om det også kan være bindende beslutninger. Derudover skal der vedtages
præcise retningslinjer for, hvornår afstemninger kan bruges, og ikke mindst hvordan det skal
ske, så alle har forståelse for, hvad konsekvensen er ved at stemme eller undlade at stemme.
> Ønsker HB, at der skal kunne foretages bindende beslutninger via afstemninger i Podio?

Hovedbestyrelsens samarbejde
§ 11. Hovedbestyrelsen skal høre berørte afdelingsbestyrelser, før den rejser eller anker (påklager)
sager inden for bestyrelsernes område
§ 12. Dagsordener, referater, elektroniske høringer og andre dokumenter omkring HB er offentlige og
skal gøres tilgængelige på foreningens hjemmeside. Undtaget herfra er dokumenter med personfølsomme eller konkurrencefølsomme oplysninger.

Punktet her handler om HB’s samarbejde med resten af organisationen og i den sammenhæng
er der andre vigtige perspektiver end de to, der fremgår af forretningsordenen:
Svar på henvendelser til HB: For det første er der spørgsmålet om, hvordan henvendelser til
HB (og præsidenten) håndteres. Det har HB vedtaget retningslinjer for i 2011 (bilag 12-1D).
Retningslinjerne sikrer hurtig og effektiv besvarelse, idet sekretariatet svarer på HB’s vegne
uden forudgående høring og giver HB mulighed for efterfølgende at behandle sagen, hvis man
er uenig i sekretariatets svar. Samtidig angiver dokumentet syv gode konkrete principper for
svar med hensyn til tone og stil.
> Ønsker HB at ændre på, hvordan vi håndterer henvendelser til HB?
Øget synlighed for HB-medlemmer: Det andet spørgsmål er rejst for to år siden af Rune K.
Lange ved et brev til HB med opfordring til mere synlighed fra HB’s side, og det er aktualiseret
ved en henvendelse fra DN Ringsted som opfølgning på Rune Engelbreth Larsens mail til alle
afdelinger forud for REP-mødet i Helsingør. Dette spørgsmål er altså todelt: Er der et behov for
øget synlighed for HB-medlemmerne – og hvis der er, hvordan kan det i givet tilfælde ske
mest hensigtsmæssigt?
At der var et behov for øget synlighed erklærede HB sig dengang overvejende enig i. Nu er
Rune K. L. selv en del af HB, men samtidig er mere end halvdelen af HB skiftet ud siden da, så
det er oplagt, at HB tager diskussionen op igen (ikke mindst fordi henvendelse bliver ved med
at blive bagt op som argument for en ageren, som virker stødende på nogen). HB kunne også
overveje at bede OU om at behandle emnet.
> Ønsker HB øget synlighed for HB-medlemmer, ønsker HB at spørge OU til råds?
> Hvis HB ønsker øget synlighed, hvilke fælles retningslinjer skal i givet tilfælde gælde?
Brug af DN’s medier: Som HB-medlem forventes det, at man holder sig orienteret om DN’s
aktiviteter via DN’s interne nyhedsbrev DN Torsdag. Derudover har man mulighed for at tilmelde sig mailinglisterne presse-info og lobby-info, som er vores interne systemer, hvis formål
først og fremmest er, at medarbejderne i sekretariatet samt præsidenten holder hinanden orienteret om, hvad DN siger om hvad til hvilke medier og politikere. Andre DN-aktive (og der6

med også HB-medlemmer) kan også anvende mailinglisterne, når de altså udtaler sig på DN’s
vegne.
> Skal der stå noget om HB’s anvendelse af DN’s medier?
Anvendelsen af Podio: Et andet spørgsmål, som handler om samarbejde – dog mere i forhold
til samarbejdet mellem HB og sekretariatet (og internt i HB) - er anvendelsen af Podio mellem
møderne. Det sker med jævne mellemrum, at der her er opfordringer til, at DN bør gøre dette
og hint. Ofte står disse opfordringer alene, altså uden at andre HB-medlemmer blander sig.
Der er flere udfordringer ved denne praksis: Først og fremmest er et medlems ønsker til en
specifik handling ikke håndterbart for sekretariatet, fordi det netop er ét medlems ønske (eller
enkelte) og dermed ikke nødvendigvis HB’s.
Hvis et flertal i givet fald på Podio udtrykte ønske om, at DN skulle handle på særlig vis, rejser
det en anden udfordring af mere formel karakter. Det er nemlig ifølge vedtægterne præsidenten, der træffer beslutninger mellem HB-møderne, ligesom det er HB, der træffer beslutninger
mellem REP-møderne. Hvis HB vil træffe beslutninger imellem møderne, kommer der et skred i
magtstrukturen. Enkeltmedlemmer kan naturligvis komme med input og forslag til Sekretariatets/præsidentens daglige arbejde, men ellers vil Sekretariatet opfordre til, at henstillinger til
konkret handling hører til på HB-møderne, hvor et samlet HB kan forholde sig til det.
> Hvordan forholder HB sig til brug af Podio mellem HB-møderne?
Brug af arbejdsgrupper: HB består af 11 medlemmer, og man kan overveje i højere grad at
nedsætte arbejdsgrupper til håndtering af konkrete spørgsmål, og at dette skal indgå i bilaget?
> Ønsker HB i højere grad at bruge arbejdsgrupper?

Hovedbestyrelsens habilitet
§ 13. Et medlem af hovedbestyrelsen er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende selv,
vedkommendes ægtefælle/samlever eller vedkommendes nært beslægtede har en økonomisk interesse i
sagens udfald, eller hvis der i øvrigt foreligger forhold, som er egnede til at vække mistanke om, at vedkommende vil påvirke sagen for personlig vindings skyld eller på anden måde til egen fordel.
Stk. 2. Et medlem af hovedbestyrelsen har pligt til at oplyse hovedbestyrelsen om ethvert spørgsmål,
som kan give anledning til at rejse tvivl om vedkommendes habilitet.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag,
at vedkommende er inhabil og dermed udelukket fra at deltage i hovedbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.

> Er der spørgsmål, som skal håndteres under dette afsnit?
---

Øvrige spørgsmål
HB’s økonomi
Som et selvstændigt punkt, og dog som noget der har at gøre med HB’s arbejde, og som i givet fald bør fremgå af en intern forretningsorden, hører anvendelsen af HB’s budget. Et
spørgsmål, der er rejst i HB som udløber af et ønske om at få dækket rejseudgifter til Naturmødet i Hirtshals.
HB’s budget er på 125.000 kr. til diverse HB-mødeudgifter. Der har ikke været tradition for at
anvende budgettet på enkeltmedlemmers deltagelse i diverse arrangementer (rejser/efteruddannelse), som ikke direkte har med HB at gøre. Det er naturligvis HB selv, der beslutte,
hvordan budgettet skal anvendes, men det bør ske ved at vedtage nogle fælles (åbne) ret-
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ningslinjer – ligesom der er vedtagne retningslinjer for afdelingernes økonomi (som er baggrunden for HB-praksis i dag).
> Ønsker HB at ændre praksis, og efter hvilke retningslinjer skal det i givet fald ske?
Brug af stedfortrædere
Det har enkelte gange været brugt, at de faglige udvalg har sendt en stedfortræder i tilfælde
af, at udvalgsformanden har været forhindret i deltagelse ved flere møder. Det kan der argumenteres for i forhold til de faglige udvalgs rolle i HB – nemlig at bidrage med en konkret faglighed og som repræsentant for et udvalg, men det er et formål der skal holdes op imod at
sikre kendskab og kontinuitet i HB. HB kan overveje at indføre et afsnit om, at HB eller præsidenten i tilfælde af en udvalgsformands længere tids fravær – eller i tilfælde af konkret dagsordenspunkt, der påkalder sig særlig faglighed - kan beslutte at indkalde en stedfortræder til
at repræsentere det faglige udvalg. Denne vil ikke have stemmeret.
> Ønsker HB et regelsæt om faglige udvalgsformænds brug af stedfortrædere?

Mangler der noget?
Er der andre spørgsmål eller dilemmaer eller ønsker, som ikke er blevet adresseret i det ovenstående, og som bør indgå i et internt bilag til HB’s forretningsorden?
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