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0.30 FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR EXTENSION KOMITEEN 
 
GRUNDLAG (Unionslove og vedtægter § 10, punkt 1.a og Klublovenes § 14). 
Extensionkomiteen vælges i henhold til unionslove og vedtægter § 10 for en periode på to 
år. Kan genvælges én gang. 
 
Afgår et komitémedlem i en valgperiode, udpeger forretningsudvalget en stedfortræder, 
indtil valg kan finde sted på repræsentantskabsmødet. 
 
Extensionkomiteen består af 1 extensionmedlem fra hver region. Samt vicepræsidenten, som 
repræsenterer FU i komiteen  
Klubberne indstiller kandidater. 
 
 

 
OPGAVER: 
 
Extensionkomiteens arbejdsopgaver for Unionen er at: 

• støtte eksisterende klubber med lavt medlemstal. 

• bistå eksisterende klubber, som har problemer. Et medlem kan dog ikke bistå i egen klub. 

• medvirke til at oprette nye klubber i Unionen. 

• informere vicepræsidenten om alle Extensionkomiteens aktiviteter. 

• udfærdige et budget  

• aflevere et årligt budgetforslag til unionskassereren/FU  senest 
            20. oktober. 

• modtage informationer og besvare spørgsmål fra Unionens guvernører, præsident og  
det øvrige FU. 

• medvirke til afvikling af Application arrangement i egen region. 

• medvirke til afvikling af Charter arrangement i egen region. 

• afholde mindst to årlige møder i Extensionkomiteen.  
 
Opgaver for medlemmer af Extensionkomiteen er at: 

• gennemgå månedsstatistikken fra landssekretæren og tage kontakt til evt. nødlidende 
klubber i egen region. 

• holde tæt kontakt til klubberne i egen region, og tage personlig kontakt til alle klubber 
mindst én gang i valg perioden. 

• videregive meddelelser og forslag fra formanden for extensionkomiteen og  
            vicepræsidenten. 

• Dispensationer til klubber med lavt medlemstal: 
            a) arkivere kopi af dispensation til efterfølger. 
            b) kontakte klubben inden udløb, hvis udløbet af dispensation sker i funktionsperioden,  
            med henblik på nye tiltag, og evt. ansøgning om ny dispensation. 

• sørge for at få taletid på det årlige regionalmøde. 

• meddele året før, man er på valg, inden regionalmødet, om man ønsker genvalg. 

• sende /scanne udgiftsbilag (billetter og rejseafregning ) inden 14 dage fra mødeafholdelse 
til unionskassereren med kopi til formanden for extensionkomiteen. 

• deltage i regionalmøde og sikre valg af regionens extensionmedlem. 

• yde rådgivning af klubmedlemmer. 

• afholde mindst et årligt inspirationsmøde med extensionmedlemmerne i egen region. 
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• besøge klubber i egen region efter behov. 
 
REJSE- OG OPHOLDSUDGIFTER 
Der henvises til bilag 0.90 Refusioner, januar 2018 
Findes på hjemmesiden under Funktionsbeskrivelser for medlemmer med hverv på 
unionsplan. 
 
VED FUNKTIONSPERIODENS AFSLUTNING 
Der ydes hjælp og vejledning til det nye komitemedlem og relevant materiale videregives. 
Øvrigt materiale sendes til Unionens arkiv. Se Vejledning for arkivering på unionsplan. 
 
Revideret, september 2018 

 


