
Forretningsorden for Roskilde Idræts Unions bestyrelsesmedlemmer, eller andre 
personer som agerer som repræsentanter for Roskilde Idræts Unions bestyrelse. 
 
Denne forretningsorden har til formål at beskrive hvilke mandater og hvilke 
beslutningskompetencer man har, når man deltager i udvalgsarbejder der er udenfor Roskilde 
Idræts Unions egen beslutningsmyndighed, men hvor man i kraft af sit udvalgsarbejde agerer 
som repræsentant for Roskilde Idræts Union. 
 
Overordnet er Roskilde Idræts Unions formand altid unionens ansigt udad til. Et hvert 
spørgsmål (fra presse eller andre interessenter) som har med unionens virke, eller unionens 
holdninger at gøre, skal altid forklares/afklares af unionens formand. I hans forfald er det 
næstformanden som afklarer disse spørgsmål. Udvalgsdeltagere kan naturligvis udtale sig til 
presse eller andre interessenter, om det virke man udfører i pågældende udvalg på vegne af 
Roskilde Idræts Union, forudsat at nærværende retningslinjer er fulgt. 
 
Uddelegering af udvalgsarbejder er altid et spørgsmål som afklares på et bestyrelsesmøde i 
Roskilde Idræts Union.  
 
Udvalgsarbejder skal forstås i bredest mulig forstand, og omfatter – men er ikke begrænset til: 
 

• Udvalg/rådgiverfunktioner for Roskilde kommune, eller andre interessenter 
• Bestyrelser 
• Styregrupper 
• Byggeudvalg  

 
1) Enhver repræsentant for Roskilde Idræts Union skal i alle tilfælde, hvor 

principspørgsmål, eller hvor overordnede retningslinjer skal 
vedtages/ændres/behandles, bringe disse punkter til behandling på et 
bestyrelsesmøde i Roskilde Idræts Union, forud for det møde hvor sådanne punkter 
skal behandles. I tilfælde hvor det tidsmæssigt er umuligt at bringe sådanne emner til 
behandling på et bestyrelsesmøde, forud for pågældende mødes afholdelse, skal 
Roskilde Idræts Unions formand altid konsulteres, forud for mødet, før end man kan 
udtale sig på Roskilde Idræts Unions vegne.   

 
2) I alle spørgsmål der vedrører ”daglig drift”, dvs. beslutninger/handlinger som ikke har 

principiel karakter, har enhver udpeget repræsentant mandat til at træffe beslutninger 
om, eller at yde rådgivning, på Roskilde Idræts Unions vegne. 

 
Hvad er principspørgsmål/overordnede retningslinjer: 
 

a) Alle spørgsmål som har markant økonomisk betydning for en idrætsforenings 
overlevelse- og/eller aktivitetsgrundlag.  

b) Enhver ændring i økonomigrundlag for en idrætsforening, som har karakter af 
driftstilskud/sponsorat, og som samtidig har en rækkevide på minimum 12 måneder, 
vil altid have principiel karakter 

c) Beslutninger som kan få betydelige negative konsekvenser for en idrætsforenings 
mulighed for at dyrke sine sportslige aktiviteter 



d) Enhver juridisk ændring som kan få negativ betydning for aftaleretslige forhold, for 
Roskilde Idræts Union, eller nogle af unionens medlemmer  

 
Hvad er ikke principspørgsmål/overordnede retningslinjer: 
 

e) Enkeltstående økonomiske støtte/ydelse, eller ændringer heri, til en idrætsforening 
som har ubetydeligt påvirkning på forenings overlevelses- og/eller aktivitetsgrundlag 
(herunder, som fx, bidrag der kommer fra Træner/Leder-puljen) 

f) Enhver økonomisk støtte som ikke går til en idrætsforening, men til et medlem, eller 
gruppe af medlemmer, af en idrætsforening 

g) Enhver form for ”ekstraordinær” indtjeningsmulighed, som intet har med 
idrætsforeningens daglige aktivitetsgrundlag at gøre (fx aktiviteter på Roskilde 
Festival m.m.). 
  

Er man forud for et forestående møde, i tvivl om en forestående beslutning kan have 
principiel karakter, eller berøre overordnede retningslinjer, skal det behandles på et 
bestyrelsesmøde i Roskilde Idræts Union. I tilfælde hvor det tidsmæssigt er umuligt at bringe 
sådanne emner til behandling på et bestyrelsesmøde, forud for pågældende mødes afholdelse, 
skal Roskilde Idræts Unions formand altid konsulteres, forud for mødet, før end man kan 
udtale sig på Roskilde Idræts Unions vegne. 
 
Der gives dog samtidig mandat til, at man medvirker til at træffe en beslutning, som yder 
noget godt for idrætslivet, i bredest mulig forstand, hvis man skulle komme ud for tilfælde, 
hvor man som repræsentant for Roskilde Idræts Unions sidder i en forhandlingssituation, 
som pludselig viser sig at have med principspørgsmål at gøre, eller som ændrer på 
overordnede retningslinjer, og hvor det er umuligt at behandle disse spørgsmål på et 
bestyrelsesmøde og/eller at opnå kontakt til Roskilde Idræts Unions formand.  
 
Enhver beslutning som man medvirker til at træffe, i udvalg hvor man repræsenterer Roskilde 
Idræts Union, skal altid meddeles på næstkommende bestyrelsesmøde. 
 
Nærværende forretningsorden gælder ikke for udvalgsarbejder eller særlige 
rådgivningsopgaver som er underlagt separat Dansk eller EU-lovgivning (fx 
Folkeoplysningsudvalget, eller sager underlagt tavshedspligt, fx licitationssager).    
 
Nærværende forretningsorden vedrørende Roskilde Idræts Unions bestyrelses, eller andre 
personer som agerer som repræsentanter for Roskilde Idræts Unions bestyrelse, er vedtaget 
på ordinært bestyrelsesmøde den 12/2 2015. 


