
 

0.54 FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR 

BESTYRELSESMEDLEMMER/STYRELSESMEDLEMMER   

I UNICEF DANMARK - FN-FORBUNDET - KVINDERÅDET- CISU 

(Civilsamfund i Udvikling). 

ISOBRO  - INDSAMLINGSORGANISATIONERNES 

BRANCHEORGANISATION 

Samt deltagelse i repræsentantskabsmøder og årsmøder for disse 

 

 

GRUNDLAG 

Soroptimist International Danmarks repræsentanter i ovennævnte organisationer forpligter 

sig til at formidle kendskab til de respektive organisationer ved fortalervirksomhed, indlæg   

hjemmesiden  og øvrige relevante informationsplatforme. 

Hvert soroptimist år afsluttes med en årsrapport, der sendes til Unionspræsidenten, 

hjemmesiden og øvrige relevante informationsplatforme. 

 

Bestyrelsesmedlemmer/styrelsesmedlemmer udpeges af FU som kandidater til valg ved 

de respektive generalforsamlinger for en 4-årig periode med mulighed for genvalg én 

gang. 

 

OPGAVER 

Bestyrelsesmedlemmer/styrelsesmedlemmer deltager i de respektive bestyrelser/styrelser 

og repræsenterer soroptimistsynspunkter og –værdier. 

 

 

UNICEF Danmark 

 

Årsmøde: 2-3 personer kan deltage. 

 • Et bestyrelsesmedlem af UNICEFs bestyrelse, hvis SI Danmark 

har sæde i UNICEFs bestyrelse. 

 • Unionspræsidenten eller en Klub Programmme Direktor. 



 • Regional Programme Direktor (udpeget blandt RPD’erne). 

 

 

FN-forbundet i Danmark 

Landsmøde: 3 personer kan deltage 

 • Et bestyrelsesmedlem, hvis SI Danmark har sæde i FN-

forbundets bestyrelse. 

 • Unionspræsidenten eller en Klub Programme Direktor. 

 • Regional Programme Direktor (udpeget blandt RPD’erne). 

  

 

Kvinderådet 

Generalforsamling og repræsentantskabsmøder: 3 – 4 personer kan deltage. 

 • Et styrelsesmedlem, hvis SI Danmark har sæde i Kvinderådets 

styrelse. 

 • 1 repræsentant, som er indstillet af FU. 

 • Unionspræsidenten . 

 • Regional Programme Direktor (udpeget blandt RPD’erne). 

 

Kvinderådet har ikke suppleanter for egne styrelsesmedlemmer. 

 

 

 

 

 

 

 

CISU  

Repræsentant: 

 • Regional Programme Direktor (udpeget blandt RPD’erne). 

 



 

Har vi ikke en bestyrelsesplads/styrelsesplads i de nævnte NGO’er, har den respektive 

RPD ansvar for tilmelding og deltagelse i de nævnte møder samt forberedelse til opstilling 

af personer til bestyrelses-/styrelsesposter. 

Hos Kvinderådet er det dog den af FU udpegede repræsentant, der er ansvarlig for 

tilmelding og deltagelse af 3 repræsentanter (3 stemmer) til de to møder, hvor der 

stemmes. 

 

ISOBRO – Observations status ved repræsentansskabsmøder. 

 

 

 

REJSE- OG OPHOLDSUDGIFTER  

Der henvises til bilag 0.90 Refusioner, september 2018. 

Findes på hjemmesiden under Funktionsbeskrivelser for medlemmer med hverv på 

unionsplan. 

 

 

VED FUNKTIONSPERIODENS AFSLUTNING 

 

Årsrapport 

Ved fratrædelse skal den ansvarlige RPD for hver af de respektive organisationer sikre, at 

der skrives årsrapport pr. 30. september, som sendes til efterfølgeren i hvervet senest den  

1. november. 

Årsrapporten videresendes til hjemmesiden og relevante informationsplatforme. 

 

Der ydes hjælp og vejledning til efterfølgeren og relevant materiale videregives. 

Øvrigt materiale sendes til unionens arkiv. Se Vejledning for arkivering på unionsplan. 

 

Revideret september 2018. 

 

 



 

 

 

 

 


