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TJEKLISTE UNDER DIVISIONSRÅDSMØDET

Tjek Hvad Beskrivelse Hvem blev valgt / beslutning 

Velkommen Divisionschefen byder velkommen 

Dirigent Divisionschefen foreslår en dirigent. 

Referent Dirigent foreslår en referent. 

Lovligt varslet Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og 

indkaldt. 

Beretning Divisionschef fremlægger beretning for det forgange år. 

Divisionsrådet stiller spørgsmål. Divisionsrådet godkender 

beretning. 

Regnskab Divisionskasserer fremlægger regnskab for det forgange år. 

Divisionsrådet stiller spørgsmål. Divisionsrådet godkender 

regnskabet. 

Indkomne forslag og 

væsentlige beslutninger 

Divisionschefen / forslagsstiller fremlægger forslag. Divisionsrådet 

stiller spørgsmål og stemmer om forslaget. 

Udviklingsplan Divisionschef fremlægger forslag til udviklingsplan for det nye år. 

Divisionens udviklingsplan tager stilling til mål og indsatser for 

længere spejdertid og flere indmeldelser. 

Divisionsrådet stiller spørgsmål og justerer eventuelt i plan. 

Divisionsrådet godkender udviklingsplan. 

Budget og kontingent Divisionskasserer fremlægger forslag til kontingent og budget. 

Divisionsrådet stiller spørgsmål og justerer eventuelt. 

Divisionsrådet godkender kontingent og budget. 

Antal medlemmer i 

divisionsledelsen 

Divisionschef foreslår antal medlemmer til divisionsledelsen. 

Divisionsrådet stiller spørgsmål og tager stilling til forslag om antal 

medlemmer i divisionsledelsen. 

Divisionsledelsen skal bestå af mindst 6 personer: 1-2 divisions- 

chefer, divisionskasserer og mindst tre øvrige medlemmer. I 

divisioner med sø-aktiviteter skal I også have et søkyndigt medlem 
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  af divisionsledelsen.  

 Kandidater til 

divisionsledelsen 

Dirigenten præsenterer kandidater til divisionsledelsen. 

 
Dirigenten beder divisionsrådet om at sikre, at 

 I har en kandidat til 1 eller 2 divisionschefer og 

divisionskasserer. De skal alle være mindst 18 år og må ikke 

være i nær familie med hinanden (§4.1). 

 I har kandidater til alle øvrige poster i divisionsledelsen. 

 Flertallet af divisionsledelsen medlemmer er myndige (§ 3). 

 Flertallet af divisionsledelsen medlemmer ikke er i nær 

familie med hinanden (§4). 

 

Dirigenten skal bede divisionsrådet tilstræbe at: 

 Mindst 1/3 af medlemmerne er mellem 15 og 23 år. 

 Højest 2/3 af bestyrelsen er af det ene køn. 

 I tager aktivt stilling til 6-års princippet. 

 
Dirigenten konkluderer, om I har kandidater til alle pladser og om 

krav og principper er overholdt. 

 

 Valg af divisionschef(er) Dirigenten beder divisionsrådet om at vælge 1 -2 divisionschefer.  

 Valg af divisionskasserer Dirigenten beder divisionsrådet om at vælge en divisionskasserer.  

 Valg af øvrige medlemmer Dirigenten beder divisionsrådet om at vælge øvrige medlemmer af 

divisionsledelsen. 
 

 Valg af søkyndigt medlem Dirigenten beder divisionsrådet om at tage stilling til kandidat(er) til 

søkyndigt medlem. 
 

 Valg af revisor og 

revisorsuppleant 

Divisionsrådet skal vælge en revisor og eventuelt en suppleant. 

 
Revisor skal være myndig og må ikke være i nær familie med 

divisionschef eller divisionskasserer. 

 

Dirigenten beder divisionsrådet om at vælge en revisor og 

eventuelt en revisorsuppleant. 

 

 Friluftsrådet DDS kredsrepræsentanter i Friluftsrådet orienterer.  

 Centre og større 

arrangementer 

Repræsentanter fra centre og større arrangementer orienterer.  
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Eventuelt Divisionsrådet kan orientere hinanden om forskellige emner. 

Første møde i 

divisionsledelsen 

Divisionschefen sørger for, at den nye ledelse aftaler dato og sted 

for sit første møde. 

Husk også, at I kan vælge 2 repræsentanter til korpsrådsmødet. 

Nye medlemmer Divisionschefen sørger for at få navn, adresse, mail, fødselsdato 

og telefonnummer på alle ny medlemmer af divisionsledelsen. 

Nye medlemmer af divisionsledelsen udfylder børneattest og 

ledererklæring. 

Referat Divisionschef og referent aftaler forløb for renskrivning af referat 

og godkendelse 

Efter mødet sender divisionschef referatet til jeres 

udviklingskonsulent division@spejder.dk.

Dispensation I gør jeres bedste for at afholde et godt divisionsrådsmøde. 

Desværre kan det ske, at noget glipper. Dirigent og divisionsråd 

skal på mødet finde en løsning på udfordringen. 

Referenten skriver udfordring og løsning ind i referatet fra mødet

og beder om at få dispensation til at løse udfordringen. Det skal 
ske senest 14 dage efter divisionsrådsmødet.

mailto:division@spejder.dk



