
Kommissorium og forretningsorden 

for Epilepsiforeningens ungdomsudvalg 
 

Kommissorium for ungdomsudvalget: (Beskrivelse af opgaverne) 
Ungdomsudvalget er et ad hoc-udvalg nedsat af Epilepsiforeningens forretningsudvalg i henhold til 

vedtægternes § 9 stk. 4 

Hovedbestyrelsen beslutter den økonomiske ramme for ungdomsudvalgets aktiviteter. 
 
Ungdomsudvalgets medlemmer udpeges af forretningsudvalget for en 2-årig periode, der samtidig 
udpeger formand og næstformand. Næste gang der skal udpeges medlemmer til gruppen er 1. marts 
2020.  
 
Ungdomsgruppens opgave er at planlægge og gennemføre arrangementer for unge medlemmer af 
Epilepsiforeningen i aldersgruppen 16 - 35 år.  
 
De nuværende medlemmer af ungdomsudvalget er: 

Frida Neddergaard (Formand) 
Jonas Christian Mandix Thorsen (Næstformand) 
Line Mandix Thorsen 
Jonas Johnsen 

 
Formanden for ungdomsudvalget er samtidig medlem af Epilepsiforeningens hovedbestyrelse, og 
udpeges for et år ad gangen af forretningsudvalget jævnfør vedtægternes § 8 stk. 4. Næstformanden 
for ad hoc ungdomsudvalget er suppleant for formanden i hovedbestyrelsen. 
 
Formanden for ungdomsudvalget kan efter bemyndigelse fra landsformanden udtale sig om bestemte 
emner jævnfør vedtægternes § 10 stk.1. 

 

Forretningsorden i henhold til § 9 stk.5: (Hvordan skal opgaven udføres) 

Ungdomsudvalgets forretningsorden er fastsat med afsæt i vedtægternes § 9 stk. 5. 
 
Forretningsudvalget udpeger en kontaktperson til ungdomsudvalget, og det samme gør direktøren på 
landskontoret. Ungdomsudvalget refererer til den kontaktperson som er udpeget af 
forretningsudvalget, og udvalget kan til enhver tid opløses af forretningsudvalget. 
 
Ungdomsudvalget skal samarbejde med de to udpegede kontaktpersoner ifht. planlægning og 
budgetlægning af de aktiviteter udvalget ønsker at gennemføre.  
 
Ungdomsudvalget fastlægger og afholder selv sine møder; dog som minimum tre møder om året.  
 



Formanden er ansvarlig for udarbejdelse af dagsorden i samarbejde med kontaktpersonerne fra 
forretningsudvalget og landskontoret.  
 
Såfremt møderne afholdes uden deltagelse af kontaktpersonen fra landskontoret skriver udvalget selv 
referat fra møderne, samt sikrer at referaterne sendes til kontaktpersonen fra forretningsudvalget 
samt kontaktpersonen på landskontoret. Referatet lægges på hjemmesiden. 
 
Aktiviteterne skal afvikles indenfor den af hovedbestyrelsen fastsatte økonomiske ramme. 
Landskontoret er derudover behjælpelig med fundraising til større aktiviteter, hvor de afsatte midler 
ikke slår til; eksempelvis til sommerlejren.  
 
Ungdomsudvalget kan på linje med kredsbestyrelser søge midler fra Aktivitetspuljen efter gældende 
retningslinjer.  
 
Ungdomsudvalget kan trække på hjælp fra landskontoret til udvalgte opgaver som eksempelvis:  
annoncering, markedsføring, registrering af tilmeldinger og udarbejdelse af deltagerlister, kontakt til 
fagpersoner, bogholderi, indgåelse af kontrakter, allround sparring samt aflæggelse af regnskab for 
sommerlejren. Det nærmere samarbejde aftales og justeres løbende med direktøren. 
 

 

Vedtaget på forretningsudvalgsmøde 8. november 2018 


