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Forretningsorden for SFU’s 
forretningsudvalg (FU) 
 

1. FU mødes ordinært cirka hver fjortende dag i henhold til den af FU vedtagne 
mødekalender. Der er mulighed for, at hver andet møde bliver afholdt som en 
videokonference. Kun FU-medlemmer med mere end 1,5 times rejsetid hver vej har lov til 
ikke at deltage fysisk. Et ordinært møde kan af Daglig Ledelse flyttes til en ny dato eller 
tidspunkt, hvis 5 medlemmer af FU (DL medregnet) tilslutter sig dette. 

 
2. Ekstraordinært FU-møde indkaldes, når landsformanden eller 3 FU-medlemmer kræver 

det. 
 

3. FU-møder indkaldes af Daglig Ledelse ved udsending af dagsorden senest 3 hverdage 
før ordinære møder. Ekstraordinære møder kan indkaldes med en times varsel pr. 
telefon. 

 
4. Bilag sendes til Landskassereren, som distribuerer disse videre til FU i samlede 

udsendinger. Bilag udsendes senest 1 time før mødets start.  
 

5. FU-mødet er beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer deltager. Dette kan både være 
over video eller fysisk tilstedeværelse. DL må ikke udgøre et flertal blandt de fremmødte. 

 
6. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ethvert FU-medlem kan få sit 

særstandpunkt, stemmetallene, sin egen eller alles personlige stemmeafgivelse ført til 
referat. 

 
7. Alle SFU’s medlemmer kan deltage med taleret ved FU-møderne. Såfremt ét FU-medlem 

ønsker det, kan mødet eller punkter dog lukkes for alle andre end FU’s medlemmer, 
relevante ansatte og evt. andre inviterede gæster. 

 
8. Ved personsager er mødet altid lukket for andre end FU’s medlemmer og relevante 

gæster. 
 

9. FU vælger ved mødestart en dirigent, som leder mødet og sikrer, at FU overholder SFU’s 
vedtægter, samt FU’s egen forretnings- og dagsorden. 
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10. DL’s udkast til dagsorden for FU-møder udsendes til landsledelsen i forbindelse med 

FU-møders indkaldelse. Hvis et landsledelsesmedlem ønsker FU’s bilag, kan 
vedkommende rette henvendelse til landskassereren, med henblik på at få dem tilsendt. 

 
11. FU vælger ved mødestart en referent, som tager referat efter samme retningslinjer som 

ved landsledelsens møder. Referatet udsendes hurtigst muligt, senest 24 timer efter 
mødet, til kommentering. Til kommentering har man 12 timer. Når kommentarerne er 
indarbejdet, udsendes referatet til landsledelsen sammen med et resumé af mødet – 
dette bør senest ske tre hverdage efter mødet. Med referatet udsendes også de samlede 
bilag fra mødet. 

 
12. Ved et FU-medlems afbud til et ordinært FU-møde skelnes mellem lovlige og ulovlige 

afbud. For at være lovligt skal et afbud indgives til landskassereren senest tre hverdage 
før mødets afholdelse og i øvrigt falde ind under de retningslinjer, der gælder for lovligt 
fravær i landsledelsen. 

 
13. Hvis et møde inden for de seneste 5 dage før dets afholdelse flyttes, jf. pkt. 1 i 

nærværende forretningsorden, gør afbudsreglerne sig ikke gældende. 
 

14. Ved et FU-medlems tredje ulovlige afbud udtræder medlemmet af FU. 
 

15. Udtræder et medlem af FU – enten frivilligt, som følge af udtræden af LL eller som følge 
af pkt. 14 i nærværende forretningsorden – indsupplerer landsledelsen et nyt medlem på 
sit førstkommende møde. 

 
16. FU kan altid med simpelt flertal ændre i denne forretningsorden. Ændringen træder i 

kraft, når mødet er afsluttet. 
 
Forretningsordenen er vedtaget på forretningsudvalget 1. møde 2018-2019. 


