Forretningsorden
for Fiskericirklen
2005/2006

§ 1. Fiskericirklens
styregruppe

§ 3 Beslutningsdygtighed

Stk. 1.
Fiskericirklens styregruppe består af:

Styregruppen er jf. vedtægterne beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede. Beslutninger
træffes i enighed blandt de fremmødte.

Niels Wichmann, Danmarks
Fiskeriforening (Formand)
Henrik Berlau, 3F (Næstformand)
Hemming Hindborg, Søfartsstyrelsen
Lars Hedegaard, Skagen Kommune
Mogens Kusk, Holmsland Kommune
Preben Toft Holler, Danmarks Fiskeriskole
Johnny Lodberg, Grenaa Fiskeriskole
Jørgen Jensen, Skagen Skipperskole
Jan Mortensen, Nordvestjysk
Uddannelsescenter
Medlemmer af Fiskericirklens styregruppe
udpeges i henhold til § 3 i Fiskericirklens vedtægter.
Sekretær for Fiskericirklen er Marianne
Raben Olrik.

§ 4 Indkaldelse til
styregruppemøder
Styregruppen afholder møde mindst tre
gange om året jf. vedtægerne.
Formanden indkalder til styregruppemøde
ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt
medlem. Styregruppemøder skal også
indkaldes, såfremt 2 medlemmer af styregruppen har fremsat ønske herom.
Der indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dog kan formandskabet beslutte at
indkalde med kortere varsel.

§ 2 Formandskab
Repræsentanten for Danmarks
Fiskeriforening er født formand for
Fiskericirklens styregruppe, og repræsentanten for 3F er født næstformand.
Såfremt formanden eller næstformanden
udtræder, udpeger den pågældende organisation en ny repræsentant.
Ved formandens forfald varetages hans
funktion af næstformanden jf. vedtægterne.

§ 5 Dagsorden og
mødeafholdelse
Indkaldelsen til styregruppemøde skal
indeholde dagsorden.
Materiale skal udsendes sammen med
mødeindkaldelsen.
Formanden, eller ved dennes forfald næstformanden, leder styregruppemøderne.

Dagsordenen skal mindst indeholde:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af senest
afholdte møde i Fiskericirklens
styregruppe
3. Internationalt samarbejde
4. Undervisningsmaterialer
til Fiskeriskoler
5. Andet undervisningsmateriale.
6. Kampagne
7. Eventuelt
På et af styregruppemøderne skal styregruppen behandle Fiskericirklens økonomi.

Referat af møderne i styregruppen
udsendes til styregruppens medlemmer.

§ 7 Dagligt
samarbejde
Formanden forestår sammen med sekretæren forhandlinger med diverse samarbejdsparter.
Styregruppen følger sekretariatets arbejde og påser, at Fiskericirklen ledes på en
forsvarlig måde i overensstemmelse med
vedtægterne.
Danmarks Fiskeriforening hæfter alene
for Fiskericirklens økonomi.

§6
Styregruppemødereferat

§ 8 Arbejdsgrupper

Marianne Raben Olrik fungerer som sekretær for styregruppen og skriver referat
af møderne.

Styregruppen kan nedsætte arbejdsgrupper og udpege medlemmer til disse –
også uden for medlemskredsen.

Beslutninger konkluderes og godkendes
efter hvert dagsordenpunkt på selve
mødet.

Formandsskabet i arbejdsgrupperne varetages af formanden eller næstformanden
eller den, som formandskabet måtte
udpege.

Særstandpunkter kan forlanges ført til
referat.
Af referatet skal fremgå:
- Hvem der har ledet mødet.
- Hvem der har deltaget i mødet
- Dagsorden samt beslutninger for hvert
enkelt punkt i henhold hertil.

§ 9 Ikrafttræden
Forretningsordenen træder i kraft den
17. august 2005 og er gyldig indtil medlemsmødet i 2006.

Således vedtaget på styregruppemøde i Fiskericirklen den 17. august 2005.
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