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FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR LOVKOMITEEN 

 

GRUNDLAG  

Unionslove og vedtægter § 8.3, 11.1 og 11.2.  

 
 
FORMÅL 
Lovkomiteen skal rådgive forretningsudvalget og guvernører i spørgsmål vedr. love og 
vedtægter. Endvidere skal lovkomiteen give støtte og vedledning til klubber og 
enkeltmedlemmer. 
 
  
OPGAVER 
(Punkterne er opført i vilkårlig rækkefølge og er ikke udtømmende) 
 

1. Rådgive unionspræsidenten og FU med juridiske afklaringer og udredninger 
vedrørende: 

a. L/R mødet 

b. forslag til L/R mødet 

c. forslag til guvernørmødet 

d. henvendelser fra klubber eller enkeltmedlemmer. 
2. Udforme ændringsforslag til Unionslov og Klublove, fremsat af FU og udarbejde 

kommentarer med henblik på behandling på et guvernørmøde eller L/R mødet. 

Der henvises til Unionslove og - vedtægter § 15, “Ændringer til Unionsloven”. 

3. Udarbejde kommentarer til indkomne forslag fra klubber til L/R mødet. 
4. Besvare henvendelser fra Federationens lovkomité. 
5. Kommentere lovforslag fremsat af Federationen og udarbejde anbefalinger til 

guvernørerne og unionspræsidenten til brug ved behandling af forslagene på 

guvernørmødet. 

6. Sørge for at oversætte de på guvernørmødet vedtagne lov- og 
vedtægtsændringer til dansk. 

7. Indarbejde de nye lov- og vedtægtsændringer i Unionslov og -Vedtægter.  

8. Sende opdaterede og reviderede Unionslov og -vedtægter samt Klublov til 

webmasteren. 

9. Informere om lov- og vedtægtsændringer via Unionens informationsplatforme. 

10. Rådgive og besvare klubbernes og enkeltmedlemmers spørgsmål direkte. De 

enkelte lovkomitémedlemmer kan besvare spørgsmålene direkte, evt. efter 

drøftelse med de andre komitémedlemmer. Der skal altid sendes cc til 

unionspræsidenten. 

11. Sørge for at der umiddelbart efter L/R-mødet vælges en forkvinde for komiteen 



for det kommende soroptimistår og meddele dette til landssekretæren. 

 
PROCEDURE 

I de tilfælde, hvor der er forslag om ændringer af unionsloven, som skal behandles på 
et guvernørmøde, er proceduren således:  
 
• Unionspræsidenten og guvernørerne modtager forslagene fra Federationen. 

• Unionspræsidenten/guvernørerne sender forslagene til Lovkomiteen. 

• Lovkomiteen udarbejder kommentarer og begrundelser for vedtagelse eller 

afvisning af forslagene. 

• FU og guvernørerne drøfter Lovkomiteens anbefalinger og beslutter/anbefaler, 

hvordan guvernørerne skal stemme. 

• Hvis Federationen efterlyser Unionens kommentar, inden forslagene fremsættes 

endeligt, udarbejdes den af Lovkomiteen. 

 

Efter en evt. vedtagelse af lovændringer: 

• Unionspræsidenten og guvernørerne modtager lovændringerne fra SIE/HQ. 

• Unionspræsidenten/guvernørerne sender de vedtagne lovændringer til 
Lovkomiteen. 

• Lovkomiteen sørger for at ændringerne oversættes til dansk og indarbejder dem i 
Unionslove og evt. Klublove. 

• De ændrede love sendes til webmaster, så de kan lægges ind på Unionens 
hjemmeside.  

 

REJSE- OG OPHOLDSUDGIFTER 

Der henvises til bilag 0.90 Refusioner. 

 

 
VED  FUNKTIONSPERIODENS  AFSLUTNING 
Der ydes hjælp og vejledning til nyvalgte komitémedlemmer og relevant materiale 

overdrages. Øvrigt materiale sendes til Unionens arkiv. Se Vejledning 0.95 for 

Arkivering på unionsplan. 
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