Ansvars- og arbejdsfordeling i Schæferhundeklubben
for Danmarks hovedbestyrelse 2018 – 2019
På hovedbestyrelsens møde den 25.4.2018 blev ansvars- og arbejdsfordelingen
revideret og justeret.
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1. HOVEDBESTYRELSEN
Hovedbestyrelsens sammensætning
Landsformanden, næstformanden, sekretæren, kassereren, ét bestyrelsesmedlem, samt
formanden for henholdsvis Avls- og Brugshunderådet.

Organisatorisk tilhørsforhold
Hovedbestyrelsen refererer til repræsentantskabsmødet.

bestyrelsesmedlemmet, redaktøren.

Hovedopgaver
Der holdes møder efter behov.
rmål samt de udarbejdede strategier og mål at
varetage den overordnede ledelse og drift af Schæferhundeklubben.

Ansvar og beføjelser
Alle medlemmer i hovedbestyrelsen har samme ansvar for gennemførelse af de vedtagne
mål og strategier.

gelser og advarsler efter gældende love, eventuelt
indstille til DKK's disciplinærnævn til yderligere foranstaltninger.
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2. FORRETNINGSUDVALGET

Sammensætning af Forretningsudvalg
Landsformanden, næstformand og kasserer

Organisatorisk tilhørsforhold
Forretningsudvalget refererer til hovedbestyrelsen.

Hovedopgaver
Der holdes møder efter behov.

Ansvar og beføjelser
Har de økonomiske beføjelser, som er godkendt i budgettet.
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3. LANDSFORMANDEN
Organisatorisk tilhørsforhold
Landsformanden er ansvarlig over for hovedbestyrelsen.

Hovedopgaver
Det er landsformanden, der tegner Schæferhundeklubben ud ad til.

retningsudvalget.
-møder.

- udvalget

Ansvar og beføjelser
Landsformanden og Kassereren er i enhver henseende tegningsberettiget
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4. NÆSTFORMANDEN
Organisatorisk tilhørsforhold
Næstformanden refererer til hovedbestyrelsen.

Hovedopgaver
Medlem af hovedbestyrelsen.

g

FU- og HB-møder
mødet.
revkassen
aglig kontakt til redaktøren (bladansvarlig)

Ansvar og beføjelser
Ansvarlig for offentliggørelse af referater fra HB-møder
-møder og repræsentantskabsmøder, herunder indkomne
forslag og lovændringer.
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5. KASSEREREN
Organisatorisk tilhørsforhold
Kassereren refererer til hovedbestyrelsen.

Hovedopgaver
Udarbejder og fremlægger klubbens reviderede regnskab/budget på det årlige
repræsentantskabsmøde.

hovedbestyrelsesmøder.
Revurdere budget, budgetstyring, budgetdialog
bladet.

Medlem af IT-udvalget
Hjemmesiden
Medlemssystem,

Ansvar og beføjelser
Kassereren og Landsformanden er i enhver henseende tegningsberettiget
ts rigtighed.
ndtægter modtages til aftalt tid, herunder diverse
annonceindtægter.

6

Ansvars- og arbejdsfordeling HB

6. SEKRETÆREN
Organisatorisk tilhørsforhold
Sekretæren refererer til hovedbestyrelsen.

Hovedopgaver
Sikre 100 års jubilæet markeres på Sjælland
PR
PR-standen
Sociale medier
Medlemspleje

Ansvar og beføjelser
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7. BESTYRELSESMEDLEMMET
Organisatorisk tilhørsforhold
Bestyrelsesmedlemmet refererer til hovedbestyrelsen.

Hovedopgaver
Diverse ad hoc opgaver.

ubbens love og Gældende Bestemmelser.
Ansvar for det juridiske udvalg

Ansvar og beføjelser
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8. 1. suppleanten
Indkaldes efter behov
2.suppleanten - for øjeblikket ingen

9. REDAKTØREN
Organisatorisk tilhørsforhold
Redaktøren refererer til landsformanden

Hovedopgaver
Ansvarlig for at der udkommer 5 nr. af Schæferhunden om året

Ansvar og beføjelser
Ansvarlig for at bladet udsendes korrekt og til tiden
samarbejde med FU.
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10. AVLSRÅDET

Sammensætningen af avlsrådet
Består af minimum 4 medlemmer, hvor mindst ét medlem bør være eksteriørdommer.

Organisatorisk tilhørsforhold
Avlsrådet refererer til hovedbestyrelsen.
ersoner.
avlsrådet.

Hovedopgaver
at der holdes møder efter behov.
et sundt avlsarbejde og føre kontrol med, at de af rådet udarbejdede regler
overholdes.
Holde avlskåringer og -mønstringer.
-, dommer- og avlsvejledermøder.
- og avlsmønstringsregler.

Ansvar og beføjelser
Avlsrådsformanden er ansvarlig for, at avlsrådet fungerer.
er offentliggøres

svarlig for Databasen
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11. BRUGSHUNDERÅDET

Sammensætningen af brugshunderådet
Består af minimum 4 medlemmer hvor mindst ét medlem bør være brugsprøvedommer.

Organisatorisk tilhørsforhold
Brugshunderådet refererer til hovedbestyrelsen.

prøvefiguranter, brugsprøvedommere.

Hovedopgaver
at der afholdes møder efter behov.
at lede klubbens brugshundearbejde.
Sikre at der til stadighed er et udbud af kursustilbud med et højt fagligt indhold til kredsene.
- og kontaktpersonmøder.

Ansvar og beføjelser
Brugshunderådsformanden er ansvarlig for, at brugshunderådet fungerer.

og udviklende kontakt med brugsprøvedommerstanden.
-holdet – herunder evt. sponsor vedr. tøj mv.

11

