
Ændringsforslag 
L3.1 | Grupperådets overordnede ansvar  
 
STILERE 
Hovedbestyrelsen 

 
MOTIVATION  
Efter offentliggørelse af forslaget er der blevet spurgt til formuleringen omkring bestyrelsesansvar. Efter drøftelse med vores 
advokat, har vi derfor justeret på teksten, så den bliver mere tydelig om indholdet af bestyrelsesansvaret, for de som skal 
udgøre den ansvarlige ledelse i grupperne 
 
 
FORSLAGSTEKST  

Nuværende ordlyd:  
 

Oprindeligt forslag:L3 
 

Ændringsforslag:L3.1 Ny ordlyd 

§ 11. Grupperådet  
1. Ansvaret for en gruppe er hos 

det pågældende grupperåd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 11. Grupperådet  
1. Ansvaret for en gruppe er hos 

det pågældende grupperåd. 
Grupperådet har ansvaret 
for gruppen ift.: 
• Almindeligt 

bestyrelsesansvar ift. 
juridiske og økonomiske 
forpligtelser, herunder 
udarbejdelse af budget og 
regnskab samt 
kontingentfastsættelse. 

• Gruppens overordnede 
udvikling og rolle i 
lokalsamfundet. 

• Rammerne for gruppens 
arbejde ift. fysiske, 
faciliteter og 
lederressourcer. 

§ 11. Grupperådet  
1. Ansvaret for en gruppe er hos 

det pågældende grupperåd. 
Grupperådet har ansvaret 
for gruppen ift.: 
• Overordnet 

ledelsesansvar 
(bestyrelsesansvar), 
herunder at der 
udarbejdes budget og 
regnskab samt sker 
kontingentfastsættelse. 

• Gruppens overordnede 
udvikling og rolle i 
lokalsamfundet. 

• Rammerne for gruppens 
arbejde ift. fysiske 
rammer, faciliteter og 
lederressourcer. 

§ 11. Grupperådet  
1. Ansvaret for en gruppe er hos 

det pågældende grupperåd. 
Grupperådet har ansvaret for 
gruppen ift.: 
• Overordnet ledelsesansvar 

(bestyrelsesansvar), 
herunder at der udarbejdes 
budget og regnskab samt 
sker 
kontingentfastsættelse. 

• Gruppens overordnede 
udvikling og rolle i 
lokalsamfundet. 

• Rammerne for gruppens 
arbejde ift. fysiske rammer, 
faciliteter og 
lederressourcer. 
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Grupperådet forpligter 
gruppen ved underskrift af 
rådets formand, rådets 
kasserer og gruppelederen, 
der alle skal være myndige.  

2. Grupperådet består af de på 
gruppemødet valgte 
repræsentanter jf. § 10 stk. 5. 
Enhedsledere og -assistenter 
kan inviteres til 
grupperådsmøderne uden 
stemmeret. Herudover kan 
rådet for et år ad gangen 
supplere sig yderligere. 
Eventuel supplering kræver 
fuld enighed herom.  

3. .. 
 

• Sikring af udarbejdelse og 
årlig opdatering af 
retningslinjer for samvær 
i gruppen, løbende 
opmærksomhed på og 
sikring af kendskabet til 
disse. 

2. Grupperådet forpligter 
gruppen ved underskrift af 
rådets formand, rådets 
kasserer og gruppelederen, 
der alle skal være myndige.  

3. Grupperådet består af de på 
gruppemødet valgte 
repræsentanter jf. § 10 stk. 5. 
Enhedsledere og -assistenter 
kan inviteres til 
grupperådsmøderne uden 
stemmeret. Herudover kan 
rådet for et år ad gangen 
supplere sig yderligere. 
Eventuel supplering kræver 
fuld enighed herom.  

4. ..  

• Sikring af, at der 
udarbejdes og årligt 
opdateres retningslinjer 
for samvær i gruppen, 
samt opmærksomhed på 
og sikring af kendskabet 
til disse. 

2. Grupperådet forpligter 
gruppen ved underskrift af 
rådets formand, rådets 
kasserer og gruppelederen, 
der alle skal være myndige.  

3. Grupperådet består af de på 
gruppemødet valgte 
repræsentanter jf. § 10 stk. 5. 
Enhedsledere og -assistenter 
kan inviteres til 
grupperådsmøderne uden 
stemmeret. Herudover kan 
rådet for et år ad gangen 
supplere sig yderligere. 
Eventuel supplering kræver 
fuld enighed herom.  

4. .. 
 

• Sikring af, at der 
udarbejdes og årligt 
opdateres retningslinjer for 
samvær i gruppen, samt 
opmærksomhed på og 
sikring af kendskabet til 
disse. 

 
2. Grupperådet forpligter 

gruppen ved underskrift af 
rådets formand, rådets 
kasserer og gruppelederen, 
der alle skal være myndige.  

3. Grupperådet består af de på 
gruppemødet valgte 
repræsentanter jf. § 10 stk. 5. 
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