
 

Forslag 8.c  

 

Indstilling til generalforsamlingen i Liva- Forening  mod 

skadevirkninger af prostitution omkring bestyrelseshonorar  

Forslagsstillere: Samlet bestyrelse  

 

Hermed forslår bestyrelsen for Liva foreningen mod skadevirkninger af prostitution betyrelseshonorar i 

følgende størrelsesorden: 

Forperson  15.000 kr. pr. år 

Næstforperson  10.000 kr. pr. år 

Bestyrelsesmedlem    5.000 kr. pr. år 

 

NB: Nedstemmes forslag 8.b  vil dette forslag frafalde  

Begrundelse:  

En værdiskabende bestyrelse 

For at sikre LivaRehab værdi i et samarbejde med en aktiv bestyrelse, ønsker Liva foreningen mod 

skadevirkninger af prostitution at bestyrelsen professionaliseres. Derved kan foreningen proaktivt søge en 

sammensætning, hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og diversitet er det fundament, 

der skal til for at sikre at foreningen når sine mål og sin vision.  

At kunne honorere en bestyrelse for den ansvar og den arbejdsbyrde, der ligger i forhold til dens pligt 

overfor den daglige ledelse, betyder at Liva foreningen mod skadevirkninger af prostitution bedre 

fremadrettet kan tiltrække de ønskede kompetencer, der stabilt kan udvikle foreningen. Samtidig er en 

professionel bestyrelse din garanti som medlem for, at der er en faglig ordentlighed samt at væksten sker 

på et økonomisk forsvarligt grundlag.  

Det enkelte bestyrelsesmedlem har ret til at udsige sig honoraret 

 



Bestyrelsens opgaver i Liva foreningen mod skadevirkninger af 

prostitution. 

Bestyrelsens overordnede opgave er at være den øverste ledelse mellem generalforsamlingerne. Det 

betyder at bestyrelsen først og fremmest skal træffe de beslutninger, der er nødvendige for Liva foreningen 

mod skadevirkninger af prostitutions drift og udvikling. Eksempler på bestyrelsens opgaver er bl.a.  at: 

✓ Udvikle strategi 

✓ Styrer økonomien og udarbejder og følger op på budgetter 

✓ Sikrer, at foreningen lever op til sine juridiske forpligtelser 

✓ Sikre, at medlemmer har indsigt i og indflydelse på foreningen 

✓ Sikre at vedtægterne overholdes, udvikles og løbende får et serviceeftersyn 

✓ Fungerer som arbejdsgiver (hvis foreningen har lønnede ansatte) 

✓ Kommunikere med omverdenen 

✓ Interessehåndtering 

✓ Sikre generationsskifte 

Det er ikke alle opgaver, som bestyrelsen nødvendigvis skal løse selv. Bestyrelsen kan vælge at engagere 

flere medlemmer i udvalg, arbejdsgrupper og lignende. Men i sidste ende ligger ansvaret for, om opgaverne 

bliver løst, hos bestyrelsen. 

Bestyrelsens ansvar for Liva foreningen mod skadevirkninger af 

prostitutions udvikling 

Det er naturligt, at en forening som LivaRehab udvikler og forandrer sig. For at dette kan ske 

hensigtsmæssigt, skal der altid være overensstemmelse mellem Liva foreningen mod skadevirkninger af 

prostitution vedtægter og faktiske formål. 

Det er bestyrelsens ansvar for løbende at undersøge om der er et behov for at ændre vedtægter og sikrer, 

at de fortsat passer til de faktiske formål og forhold i foreningens organisation. Hvis dette ikke længere er 

tilfældet, er det bestyrelsen, der skal tage initiativ til at justere enten vedtægterne eller formålet. 

Generelt bør vedtægterne efter hver generalforsamling gennemgås for at sikre, at de er opdaterede og 

fungerer i det daglige foreningsarbejde i henhold til det på generalforsamlingen vedtagne mål og opgaver. 

 

Krav til bestyrelsens kvalifikationer: 

Det er ønskeligt at bestyrelsen sammensættes bredt, således den kan dække følgende kompetencer: 

1. Tænke strategisk og langsigtet 

2. Erfaring med forskellige former for organisering.  

3. Regnskab og økonomistyring  



4. Risikovurdering  

5. Forståelse for og/eller erfaring med forskellige forretningsmodeller 

6. Deltage i og have et netværk inden for foreningens område 

7. Innovation og udvikling 

8. Forståelse for og/eller erfaring med feministisk intersektionel metode og teori   

Ambitionen er desuden at bestyrelsen samlet set løbende uddanne sig i og følger med i board governance.  

 

 


