
Funktionsbestemmelser for Økonomi- og forretningsudvalg 
 
Der nedsættes en daglig ledelse (forretningsudvalg) for at fremme opgaverne så betids det 
er muligt herunder den daglige ledelse understøttes af en ansat medarbejder. Opgaverne i 
forbundet vil via medarbejderen blive behandlet dagligt og derved fremme arbejdet for 
henvendelser af enhver art. 
 
Beslutninger udsendes til relevante samarbejdspartner og klubberne af daglige ledelse. 
Samtlige henvendelser til forbundet behandles via medarbejderen og ligges til evt. 
beslutning hos daglig ledelse. 
Medarbejderen sørger for at videresende henvendelser direkte til respektive udvalg for evt. 
behandling i situationer dette er påkrævet. 
 
Alle bogholderimæssige opgaver udføres af medarbejderen som efter godkendelse af daglig 
ledelse videre fører opgaverne sammen med bogholderiet. Bogholderiet kan uddelegeres 
til privat person eller virksomhed herunder bestyrelsen med ansvar kan påtage sig opgaven.  
Daglig ledelse består af forbundets formand, kassér og et medlem som udpeges af 
bestyrelsen. Den ansatte medarbejder bistår i samtlige opgaver. 
 
Medarbejderen har i øvrigt disse opgaver som minimum: 
 

• Udarbejdelse af beslutningsgrundlag til bestyrelsen vedrørende samtlige relevante 
opgaver herunder supportere TAAK’s diverse udvalg. 

• Udarbejdelse af vejledninger til klubber vedrørende foreningsarbejde. 
• Udarbejdelse af kursusplaner indenfor børne og ungdomsarbejde i klubberne i 

samarbejde med relevante udvalg, jf. bestyrelsens arbejdsplan. 
• Koordinator for turneringsafholdelser indenfor TAAK’s turnerings arrangementer 

herunder styring af enkelte økonomiske dele i samarbejde med daglig ledelse. 
• Koordinere samarbejde med landstrænerne iht. samtlige arrangementer for landshol-

dene og talentholdene. 
• Koordinere økonomistyring i samarbejde med kasseren herunder forberedelse af 

fremlæggelse af opfølgninger vedrørende økonomistyring til bestyrelsen. 
• Opsøgende arbejde for kontakt af sponsorer for TAAK. 
• Deltagelse i forskellige mødeaktiviteter på vegne af TAAK’s bestyrelse herunder hvis, 

forlangende af formanden deltagelse i udvalgte møder med samarbejdspartnere. 
• Sekretariatsbistand og forberedelse af mødeaktiviteter for bestyrelsen. 
• Forefaldende administrative opgaver herunder udarbejdelse af journalføring for 

TAAK. 
• Opgaver af internationale karakterer herunder samarbejdsopgaver med Dansk 

Håndbold Forbund og NACHC-regi. 
 
Deltagelse under bestyrelsesmøder som til forordnet og referent. 
 
Økonomiudvalget består af forbundets valgte kassér som formand og forbundets formand 
samt 2 udvalgsmedlemmer, der begge udpeges af Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut 
Kattuffiat (TAAK) bestyrelse. Bestyrelsen kan til enhver tid foretage ændringer i udvalgets 
sammensætning, såfremt det findes formålstjenligt. 
 



Udvalget har til opgave at behandle alle økonomiske spørgsmål vedrørende de af TAAK 
udskevne bestemmelser, samt træffe alle afgørelser inden for rammerne af det godkendte 
budget. Udvalget udarbejder ved udgangen af hvert indkomstår budgetoverslag til det 
kommende to år. Budgetoverslaget foreligges til godkendelse i bestyrelsen seneste ved 
sidste møde i indkomståret. 
 
Udvalget har til opgave at fremskaffe de fornødne økonomiske midler til TAAK’s arbejde 
med repræsentative hold samt andre aktiviteter under forbundet. Udvalgsarbejdet skal ske 
gennem fremskaffelse af sponsoraftaler, støtte til prisreduceringer på transport eller ophold 
eller lignende. Arbejdet skal ske under skyldig hensyntagen til forbundets hovedsponsor. 
 
Formanden skal til bestyrelsesmøderne aflægge skriftlig beretning over udvalgets arbejde 
herunder indsende beslutningsoplæg om nødvendigt. Formanden orienterer løbende 
bestyrelsen om økonomiopfølgning. 
 
Udvalgets formand aflægger selvstændig beretning på repræsentantskabsmøde efter 
bestyrelsens godkendelse. Der skal som minimum fremlægges årsregnskab og orientering 
af budget for igangværende år. 
	


