Arbetsordning Biosfärområde Östra Vätterbranterna - ideell
förening
Antaget på styrelsemötet 2021-10-19

Uppgifter
Styrelsen och dess ledamöter

-

-

Verkställa årsmötets beslut
Ansvara för att föreningens värdegrund säkerställs och verksamheten utvecklas
Ansvara för och förvalta föreningens medel
Ansvara för att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen samt fatta beslut i den
löpande verksamheten och delegera vissa av dessa uppgifter till ordförande, VU eller
koordinator samt ge uppdrag till VU och koordinator
Besluta om verksamhetsplan, budget och biosfärprogram
Besluta om riktlinjer för projekt och besluta enligt dessa
Utse ledamöter i VU och budgetberedning
Utse fokusgruppsanvariga samt bekräfta en gång per år sammansättningen av
fokusgrupperna
Förbereda årsmötet och lämna erforderligt material i god tid till revisorer och
valberedning
Behandla motioner till årsmötet och lämna förslag till beslut
Lägga förslag till årsmötet i principiella frågor
Styrelseledamöterna förväntas arbeta fördjupat med föreningens verksamhet i
fokusgrupperna

Ordföranden

-

Leda styrelsens och verkställande utskottets sammanträden
Arbeta för att långsiktigt säkra föreningens verksamhet, organisation och ekonomi
Leda och ta beslut om löpande verksamhet i de frågor styrelsen delegerar
Hålla kontinuerlig kontakt med grundarorganisationerna
Representera föreningen utåt
Hålla sig informerad om koordinatorns arbetssituation och i detta samverka med
Jönköpings kommun

Verkställande utskottet och budgetberedning

-

Bereda ärenden till styrelsen framför allt biosfärprogram, verksamhetsplan, budget,
ekonomisk uppföljning och dagordningar
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-

Leda och ta beslut om löpande verksamhet i de frågor styrelsen delegerar
Att vara uppdaterad om föreningens arbete och projekt, inklusive fokusgrupperna, och ha
en övergripande bild av pågående och planerad verksamhet
Att VU eller utsedd kontaktperson håller kontakt med biosfärambassadörerna
Sprida information om verksamheten och hålla löpande kontakt med internationella,
nationella, regionala och lokala nätverk och organisationer
Fortlöpande informera styrelsen om sina möten (minnesanteckningar och resultat)
Till sig adjungera andra personer vid behov
Mandat att besluta upp till 100 000 kr

Biosfärkoordinatorn

-

Samordna och administrera föreningens verksamhet inklusive styrelse och verkställande
utskott samt delta på mötena
Ansvara för att styrelsens beslut verkställs
Ha löpande kontakt med fokusgruppsansvariga
Leda och ta beslut om löpande verksamhet i de frågor styrelsen delegerar
Hålla verkställande utskottet och styrelsen informerad om de olika projekt och
verksamhet som bedrivs
Följa upp verksamhetsplan och budget
Samverka med andra aktörer, organisationer, näringsliv och högskola
Rapportera till Unesco och Man and Biosphere-program samt Biosfärprogrammet
Sverige
Ansvara för hemsida, pressmeddelande, nyhetsbrev med mera och utveckla
informationssatsningar
Säkerställa att projekt förbereds, genomförs och följs upp
Arkivera relevant föreningsmaterial
Leda och delta i projekt i mån av tid
Representera föreningen utåt
Mandat att besluta upp till 50 000 kronor

Arbetsgrupperna för fokusområdena*

-

Initiera och genomföra verksamhet och projekt inom berört fokusområde
Diskutera och utveckla innehållet i biosfärprogrammet samt föreslå ändringar till styrelsen
Ordna möten för övriga medlemmar och allmänhet för att ta tillvara engagemang och
fånga upp idéer
Föreslå innehåll till föreningens årliga verksamhetsplan

Gruppansvariga*

-

Ansvara för att gruppen samlas regelbundet och upprätthålla en verksamhet enligt
biosfärprogram och styrelsebeslut
Rapportera och hålla fortlöpande kontakt med koordinator och verkställande utskott
samt vid behov med styrelsen. I detta ingår även att följa upp verksamhetsplan och
budget.
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*För mer information om fokusgrupperna se Riktlinjer för arbetsgrupper inom Biosfärområde
Östra Vätterbranternas fokusområden. Antagna av styrelsen för Biosfärområde Östra
Vätterbranterna – ideell förening den 25 oktober 2017.
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