Forretningsorden for DAI’s forbundsledelse
1.

Forbundsledelsen afholder ordinært møde 4-6 gange årligt.
Ekstraordinære møder kan indkaldes når mindst 3 udvalgsmedlemmer begærer det eller
formanden finder det nødvendigt.

3.

Dagsorden for møderne skal være medlemmerne i hænde senest 4 dage før mødet.
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være forbundskontoret i hænde senest 7 dage
før mødets afholdelse.

4.

Møderne ledes af formanden eller næstformanden.

5.

Forbundssekretæren udfærdiger referat af udvalgets møder. Referatet sendes til
mødedeltagernes godkendelse, forinden at det publiceres.

6.

Ved afstemning gælder almindeligt stemmeflertal for at vedtage eller forkaste et forslag eller en beslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

7.

Forbundsledelsens medlemmer kan ikke uden forbundsledelsens tilslutning lade sig opstille
eller vælge til tillidsposter i regionsledelserne.

8.

Fortrolighed/ tavshedspligt:
Forbundsledelsens forhandlinger er fortrolige, og udvalgets medlemmer har tavshedspligt
om, hvad de erfarer i deres egenskab af medlemmer af forbundsledelsen, medmindre der er
tale om forhold, som er bestemt til offentliggørelse. Samme forpligtelse påhviler andre, der
deltager i møder i forbundsledelsen. Hvert enkelt udvalgsmedlem er ansvarlig for det
materiale, som medlemmet har modtaget i sin egenskab af medlem af forbundsledelsen og
fortsat må være i besiddelse af.

9.

Kommunikation:
Formanden udtaler sig på forbundsledelsens vegne til omverdenen. I forbindelse med
henvendelser og/eller spørgsmål fra eksterne parter udtaler udvalgsmedlemmerne sig
udelukkende efter aftale med formand eller forbundssekretær.
Næstformanden er stedfortræder for formanden, og træder i dennes sted, i tilfælde af fravær.
Formand og forbundssekretær orienteres altid i forbindelse med udtalelser fra
udvalgsmedlemmer, der lægger sig inden for DAI’s virkeområde. Alle udtalelser inden for
DAI’s virkeområde kan opfattes i en DAI-kontekst, uagtet om de er udtalt med reference til
andre poster, titler mv., medlemmet af ledelsen måtte have. Hvorvidt formand eller
forbundssekretær udtaler sig om politiske aspekter relateret til DAI’s virke, koordineres de
to imellem. Formanden udtaler sig på forbundsledelsens vegne og står ligeledes i
udgangspunktet for at udtale sig på generelle spørgsmål relateret til organisationens
berettigelse, finansiering, mv. Som udgangspunkt udtaler forbundssekretær eller
fagmedarbejdere sig om fagspecifikke emner. Forbundsledelsen og ansatte skal orientere
forbundssekretær ved mediehenvendelser og -udtalelser vedrørende DAI og dennes
virkeområde med henblik på overblik og koordinering.

Således vedtaget på møde i forbundsledelsen 1-2. april 2022

