Tjekliste Gruppeanerkendelse februar 2017

Tjekliste til anerkendelse af nye grupper
Sæt et tjekmærke, hvis du kan svare ”Ja” til spørgsmålene under ”Beskrivelse”.
Hvis du må svare ”Nej”, så brug skemaet ”Vejledning til udfordringer og ønske om dispensation”.

HVAD

BESKRIVELSE

Referat

Har du fået et referat fra grupperådsmødet?

Beretning

Har Grupperådet godkendt beretningen?

Regnskab

Har Grupperådet godkendt regnskabet?

Udviklingsplan

Har Grupperådet godkendt udviklingsplanen?

Budget

Har Grupperådet godkendt et budget?

Medlemsservice

Log in i Medlemsservice https://medlem.dds.dk/
-

Tryk på ”enheder” i fanebladet

-

Søg gruppen frem ved at skrive gruppens
navn eller enhedsnummer i søgefeltet.

-

Tryk på gruppen

-

Gå ind under bestyrelse, her kan du tjekke
bestyrelsessammensætningen

Formand

Har Grupperådet har valgt en formand?

Kasserer

Har Grupperådet har valgt en kasserer?
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HVAD

BESKRIVELSE

Bestyrelsens
sammensætning

Er der minimum seks personer i bestyrelsen?

Forældre i bestyrelsen

Personer med rollen ”Forældre i bestyrelsen” kan
ikke samtidig være leder eller assistent i gruppen.

Unge i bestyrelsen

Er de unge i bestyrelsen fyldt 15, men ikke 24 år
på valgtidspunktet?

Ledere i bestyrelsen

Er alle valgte ledere til bestyrelsen leder eller
assistent i gruppen?

Bestyrelsens
sammensætning

Er formand, kasserer og gruppeleder ældre end
18 år?

Bestyrelsens
sammensætning

Er flertallet af bestyrelsens medlemmer ældre end
18 år?

Bestyrelsens
sammensætning

Er formand og kasserer, formand og gruppeleder
og gruppeleder og kasserer formelt og reelt
uafhængige af hinanden (det vil sige ikke i nær
familie)?

Revisor

Har Grupperådet valgt en revisor?

NOTER

Er revisoren formelt og reelt uafhængig af
bestyrelsen (det vil sige ikke i nær familie med
personer i bestyrelsen)?
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HVAD

BESKRIVELSE

Korpsrådsrepræsentanter

Har gruppen valgt 2 repræsentanter til Korpsrådet,
der begge er fyldt 15 år på valgtidspunktet og den
ene er myndig?

Divisionsrådsrepræsentanter

Har gruppen valgt 5 repræsentanter til
divisionsrådet?

Søkyndigt medlem

Har Grupperådet valgt et søkyndigt medlem?

NOTER

Dette gælder kun for grupper med søaktivitet.
Send e-mail til
en udviklingskonsulent

Når du har gennemgået ovenstående, og du kan
anerkende gruppen, så sende en e-mail til en
udviklingskonsulent på korpskontoret (find
adressen på dds.dk).
Skriv at du godkender gruppen samt noter aftaler
og eventuelle dispensationer.
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