
 

REFERAT AF LS ON-BOARDINGMØDE 30. OKT. 2016 

Tid 9.30 – 16.30    Sted: Brorfelde Observatorium 

Tilstede: Amalie, Simon, Søren, Henrik, Rasmus, Dianna, Troels, Anders, Jacob, Merete og Lise     
 

På on-boardingmødet er den nyvalgte landsstyrelse samlet for første gang. Her introduceres 

nye LS-medlemmer til landsstyrelsens arbejde, arbejdsgange mv. 

 

Følgende punkter blev behandlet under lørdagens program:  

- Introduktion og præsentation 

- Det strategiske årshjul 

- Frivilligorganisering og foreningsrevolution 

 

1. Landsstyrelsens arbejde og beslutningsgange 

Landsstyrelsen blev præsenteret for bestyrelsesansvaret og beslutningsprocesserne i LS. 

2. LS forretningsorden 

LS blev præsenteret for sidste års forretningsorden, som er den detaljerede forklaring af og 

grundlag for rollefordeling og beslutningsgange i LS. Forretningsordenen blev løbet igennem 

punkt for punkt. Ud over fejl i nummerering var der ingen ændringsforslag og 

forretningsordenen blev vedtaget. 

3. Sekretariatets organisering, funktion og samarbejde 

Sekretariatet præsenterede dets organisering, arbejdsopgaver, grundlæggende metoder samt 

samarbejdet mellem landsstyrelsen og sekretariatet. Der er udarbejdet et årshjul, som sætter 

retningen for arbejdet i sekretariatets ledelse. Dette blev præsenteret, og det uddeles desuden 

til LS på næste møde. 

4. Økonomi 

Sammenhængen i URK’s økonomi blev gennemgået, herunder hvor midlerne kommer fra, og 

hvad de bruges på, samt hvad LS skal tage stilling til ifm. behandling af budget og 

budgetopfølgning. 

5. Budgetopfølgning og førstebehandling af budget 

Der foretages budgetopfølgning to gange om året, hvor sekretariatet estimerer økonomien på 

det pågældende tidspunkt. LS blev orienteret om, at der har været nogle forskydninger i en 

negativ retning i 2016. LS drøftede og godkendte nogle prioriteringsændringer som 

sekretariatet havde sendt ud på forhånd. LS diskuterede herefter vigtige pejlemærker for 

budget 2017. Den egentlige førstebehandling af budget 2017 drøftes på et ekstraordinært LS-

møde i november.     

6. Den strategiske ramme og udviklingsplanen 

LS drøftede det videre arbejde med at omsætte udviklingsplanen til virkelighed. Herunder 

hvilke områder der har særlig prioritet i løbet af det kommende år og processen frem mod en 

ny udviklingsplan. Sekretariatet udarbejder på denne baggrund udkast til planer og budgetter 

for 1) et opgør med det betalte medlemskab som adgangsbillet til foreningsdemokratiet, 2) en 

model til sikring af bæredygtighed af URK’s aktiviteter.  


