QUICKGUIDE

KRAV TIL

AFDELINGSARKIVET

Krav til afdelingerne

Udover et acceptabelt aktivitetsniveau
og mindst 10 kontingentbetalende medlemmer under 30 år, så skal følgende tre
kriterier være i orden. Hvis blot en enkelt
af dem ikke lever op til kravene, tæller
afdelingen ikke med.
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Godkendt regnskab

Der skal indsendes et regnskab
til afdelingsarkivet som overholder gængse regnskabsprincipper. Et regnskab skal derfor
bestå af en drifts-del, der viser
årets indtægter og udgifter samt årets
resultat. Desuden skal der også være en
balance-del der naturligvis skal stemme og som viser afdelingens aktiver og
passiver, så man bl.a. kan se afdelingens
samlede likviditet. Derfor er det ikke nok,
blot at sende en statusoversigt eller et
kontoudtog.

Årsberetning

I afdelingens åresberetningen
er det vigtigt, at beskrive hvilke og hvor mange aktiviteter
der er blevet afholdt i løbet af
året. Beretningen bruges nemlig også
til at dokumentere afdelingens aktivitetsniveau.

Årsmødereferat

Det er også et krav, at afdelingen
skal være demokratisk opbygget-. Som dokumentation for det
bruges referatet fra afdelingens
årsmøde. Derfor er det meget vigtigt, at
de tidsfrister og bestemmelser der står i
afdelingens vedtægter overholdes.
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En stor del af DUIs økonomi afhænger af det
tilskud, vi modtager fra Tipsmidlerne. Størrelsen af tilskuddet afhænger bl.a. af, hvor
mange afdelinger vi har. Vi kan kun tælle de
afdelinger med, som lever op til helt basale
kriterier.
Det er derfor meget vigtigt, at alle afdelinger
er opmærksomme på, at materialet til afdelingensarkivet lever op til disse kriterier.
Vi har lavet denne quick-guide, så vi i fællesskab kan sikre, at der fortsat er penge til vores
landsdækkende aktiviteter.
Hvis du har brug for hjælp, skal du endelig
kontakt os.

Få penge retur til afdelingen

Landsmødet har besluttet, at alle afdelinger der
inden for tidsfristen indleverer godkendt materiale til afdelingsarkivet, har mulighed for at få
forbundskontingentet tilbage. Her tæller medlemsindberetningen og ting til afdelingsarkivet
hver 50%.
For at vi kan nå at få det hele revideret og med
i vores ansøgningen, skal alt til afdelingsarkivet
være modtaget senest den 1. april.

