
 

 
0.02 FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR 1. VICEPRÆSIDENT, SOM HAR 
EXTENSIONOMRÅDET SOM SIN OPGAVE. 
 
GRUNDLAG 
1. VICEPRÆSIDENT: (Unionslove og vedtægter § 7, punkt 6) 
Vicepræsidenten udfører de opgaver, der bliver hende overdraget af præsidenten. I tilfælde af, at 
præsidenten er ude af stand til at udøve sit hverv, skal vicepræsidenten fungere i hendes sted 
 
OPGAVER 

1. Under unionspræsidentens fravær er vicepræsidenten dennes stedfortræder 
2. Vicepræsidenten er medlem af Extension komiteen som repræsentant for FU og født 

formand for Extension komiteen 
3. Deltager i FU- møder, L&R møder og fællesmøder 
4. Leder Extension komiteens arbejde i forhold til oprettelse af nye klubber og orienterer FU 

om tidsplan. Skal desuden sikre, at de nye klubber bliver orienteret om SI.s love, struktur 
og arbejdsområder. 

5. Deltager i application og i charterceremonier 
6. Deltager i møder i Extension komiteen og har ansvar for: 
7. at følge og deltage i arbejdet med klubber, der skal have eller har fået dispensation. 
8. som medlem af FU, at orienterer om Extension komiteens arbejde, korrespondance og 

møder 
9. Refererer til Extension komiteen om relevante emner fra FU 
10. at indkalde og udarbejde dagsorden til møderne i Extension komiteen 
11. at indsende budgetforslag for Extension komiteens arbejde til unionskassereren/FU senest 

20. oktober 
12. at orienterer Extensionkomiteen om nyt og aktuelt PR-materiale som Unionen arbejder med 
13. at vedligeholde og opdaterer Velkomstmappen 
14. at udarbejde årsberetning til præsidenten og øvrige komitemedlemmer 
15. videresende modtaget information fra federationens extensionformand til 

komitemedlemmerne 
16. bistå nye klubber under etablering. Opgaven kan varetages af regionens extensionmedlem 
 

Ad hoc opgaver (eksempelvis afholdelse af kurser for Extensionmedlemmer) 
 
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 
Der ydes hjælp og vejledning til den nye 1. vicepræsident og relevant materiale overdrages. 
 
Revideret september 2020 


