Personprofil og forventninger til den frivillige ledelse i DUI- LEG og VIRKE

Hovedbestyrelsen:
- 10 medlemmer.
- 2 udpegede repræsentanter af LUU.
Formandskab:
- Formand
- Næstformænd
Hovedbestyrelsen udgør ledelsen i DUI- LEG og VIRKE mellem
landsmøderne. Hovedbestyrelsen mødes ca. 6 gange om året til ordinære
møder med dagsorden. Der kan forekomme ekstraordinære møder efter
behov. Som HB – medlem er man valgt for 2 år på landsmødet og man
engagerer sig på frivillig basis, men modtager transportgodtgørelse, hvis
man er ude i landet til møder.
Opgaver og ansvar
Det er Hovedbestyrelsens ansvar og opgave at arbejde med de
beslutninger Landsmødet har besluttet for den næste periode (2 år) og det
er HB´s ansvar, at udmønte og kommunikere retningen for de aktiviteter,
initiativer, projekter m.m., som skal være i den kommende
landsmødeperiode.
Hovedbestyrelsen kan vælge at uddelegere opgaverne internt i
Hovedbestyrelsen, nedsætte udvalg og /eller få formandskabet eller
sekretariatet til at arbejde med planlægning og indhold m.m. af de
vedtagne aktiviteter.
Hovedbestyrelsen har det overordnet ansvar for strategi, målprogram og at
sikre en god og sund drift, samt økonomi, herunder at godkende budget og
regnskab.
Hovedbestyrelsen arbejder til hver en tid efter DUI- LEG og VIRKES
vedtægter og skal sikre, at aktiviteter og projekter lever op til disse.
Hovedbestyrelsen er talerøret ud til de lokale afdelinger og er dem der ved
hvad der foregår i hele organisationen.
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Som Hovedbestyrelsesmedlem er man til enhver tid repræsentant for et
samlet Landsforbund. Det vil sige, at man skal varetage og have et blik for
den samlede organisation, når man repræsenterer DUI- LEG og VIRKE rundt
i landet og ved andre møder med eksterne samarbejdspartnere, samt ved
beslutninger på Hovedbestyrelsesmøderne.
Hovedbestyrelsen og timer
Som hovedbestyrelsesmedlem skal man regne med at arbejde i et vist
omfang mellem hovedbestyrelsesmøderne.
Man skal deltage i nedsatte udvalg eller arbejde med udviklingsopgaver,
som kræver, at der afsættes tid af til møder.
Efter aftale med sekretariatet kan der tilknyttes en ansat til diverse
opgaver, som støtte til opgaven og evt. til skriftlige oplæg.
Som Hovedbestyrelsesmedlem har man pligt til at give en orientering fra
de møder man deltager i - enten kort efter mødet på mail til hele HB/FM
eller på førstkommende HB – møde. Det kommer an på mødets karakter.
Den estimerede tid til HB - opgaver ligger på ca. 5-10 timer i gennemsnit
om måneden – dette afhænger selvfølgelig af hvilke opgaver man påtager
sig.
Formandskabet
Hovedbestyrelsen har uddelegeret ledelsesansvaret til et Formandskab,
som mødes ca. hver 6. uge og er ledelsen mellem Hovedbestyrelsesmøderne. Sekretariatschefen deltager i møderne (og er sekretær).
Formand og næstformænd er ligesom Hovedbestyrelsen frivillige og
sekretariatschefen er ansat på sekretariatet.
Formandskabet består af formand og 2 næstformænd, valgt på
landsmødet. Formandskabet varetager i alle henseender opgaver på vegne
af Landsforbundet.
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Formandskabet – ansvar og opgaver
Formandskabet er det forum, som forbereder oplæg og aktiviteter til
næste Hovedbestyrelsesmøde. Formandskabet har også ansvaret for den
driftsmæssige- og økonomiske opgave.
Det kan være nødvendigt at Formandskabet er inde over daglige og
ugentlige henvendelser, som kræver politisk stillingtagen – enten på mail
eller via møde (primært online).
Formandskabet aftaler en opgavefordeling kort efter Landsmødet, hvor de
forskellige områder fordeles og opgaven er at varetage området, som
politisk ansvarlig og med denne titel, at være Landsforbundets
repræsentant med et mandat til at lede møderne og kunne beslutte på
vegne af Landsforbundet. Det vil sige, at man også har et budgetansvar ifm.
opgaven, samt være en igangsætter til at indkalde til møder og være
mødeleder på samme tid omkring opgaven
Det er Formandskabets opgave at varetage både den eksterne
kommunikation til afdelingerne og andre samarbejdspartnere, samt sikre
kommunikationen mellem Hovedbestyrelsesmøderne til
hovedbestyrelsesmedlemmerne, hvis der er områder eller temaer, som HB
bør vide mellem møderne.
Det er oftest Formandskabet, som repræsenterer DUI- LEG og VIRKE i
forhold til samarbejdspartnere. Her udarbejdes der en forretningsorden
særligt til Formandskabet, som beskriver arbejdsfordelingen yderligere.
Formandskabets timer
Som formand og næstformand skal man regne med at bruge gennemsnitlig
5-10 timer om ugen i arbejdet – afhængig af om der er møder både internt
og eksternt.
Det er Formandskabet og sekretariatschefen, som aftaler administrativ
støtte fra sekretariatet ifm. opgaver og udvalg.

Forventninger til FM og HB – medlemmer – mulige grunde til at gå ind i
arbejdet:
•
•
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Du har lyst til at gøre en forskel for DUI- LEG og VIRKE.
Du brænder for at udvikle DUI- LEG og VIRKE.

•
•
•
•
•
•
•
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Du har en ambition om at udvikle dig selv og øve dig på en
ledelsesopgave i en frivillig organisation.
Et ønske om at DUI- LEG og VIRKE kan bruges som øvelsesplatform
og til dit CV – Du har et mål og et stort engagement.
Du har en erfaring fra nuværende eller tidligere frivilligledet
organisation eller via dit arbejde.
Du må meget gerne have en erfaring som
formand/kasser/bestyrelsesmedlem i vores egen organisation.
Have lyst til at sætte dine erfaringer i spil og give dem videre til hele
DUI- LEG og VIRKE.
Du har lyst til at bruge din fritid på DUI- LEG og VIRKE.
DUI- LEG og VIRKE har bidraget til mit liv igennem mange år og nu
vil jeg gerne betale tilbage.

