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§ 1. Navn og område  
Stk. 1. Gruppens navn er Faggruppen for Udvikling af Human Ressources (FUHR), Sydjysk Region. 
 
Stk. 2.  FUHR er et fagteknisk udvalg i Sydjysk- og Fyns Region, men oprettet i henhold til vedtægter for Sydjysk Region 
(organisatorisk tilknyttet Sydjysk Region).  
 
Stk. 3. Gruppens arbejds- og interesseområde er alle aspekter af aktiviteter indenfor: Management og management 
systemer,  Human Ressources,  Kommunikation,  Salg og kunderelationer  samt øvrige generalist områder. 
Gruppens aktiviteter består af foredrag og kurser af aktuel karakter.  
 
Gruppens arrangementer er også stedet, hvor man møder andre medlemmer og udveksler meninger og erfaringer. Her 
er også muligheder for at skabe personlige netværk til fælles gavn 
 
§ 2. Formål  
1. Inden for FUHR’s faglige- og geografiske arbejdsområde at skabe et forum for medlemmerne til fremme af: Erfarings-
udveksling, Faglig opdatering og Udvikling og etablering af møder, foredrag, konferencer og uddannelsestilbud.  

2. FUHR skal arbejde for, at etablere fælles arrangementer med andre faggrupper på tværs af regions og fagområder, 
for derved at skabe synergi og spredning af gode ideer og aktiviteter til gavn for medlemmerne. 
 
§ 3. Medlemsforhold  
Stk. 1. Som medlemmer kan optages:  
1. Medlemmer og juniormedlemmer af IDA, der har udtrykt ønske herom. 
Medlemmer, der ikke selv har meldt sig ind i en fagteknisk gruppering, kan efter retningslinier fastlagt af IDA blive opta-
get i gruppen. 
2. Ikke-optagelsesberettigede personer, der har særlig viden om eller tilknytning til gruppens arbejdsområde. Ikke-
optagelsesberettigede personer betaler et kontingent, der fastsættes af IDAs Repræsentantskab. Disse medlemmer 
benævnes gæstemedlemmer.  
 
Stk. 2. Bortset fra juniorer er alle medlemmer af gruppen stemmeberettigede og valgbare til gruppens bestyrelse; dog 
kan kun medlemmer af IDA vælges til formand og næstformand.  
 
Stk. 3. Udmeldelse sker ved henvendelse til IDA.  
 
§ 4. Ledelse  
Gruppens ledelse består af en formand og en bestyrelse, der vælges på det årlige årsmøde.  
 
§ 5. Formand  
Stk. 1. Årsmødet vælger formanden ved almindelig stemmeflerhed. Valgperioden er 1år.  
 
Stk. 2. Ved indtrædende vakance fungerer næstformanden indtil førstkommende årsmøde.  

Stk. 3. Formanden repræsenterer gruppen i forhold til IDA og regionen (ved forfald næstformanden).  
Det tilstræbes, at formand og næstformand kommer fra henholdsvis Sydjysk- og Fyns Region. 

§ 6. Bestyrelse  
Stk. 1. Bestyrelsen består af formanden samt mellem 4 til 6 medlemmer samt op til 2 suppleanter.  
 
Bestyrelsen kan supplere sig med 1 eller 2  juniormedlemmer som observatører.  
 
Stk. 2. Årsmødet vælger bestyrelsen for 1 år ad gangen.  

Ved indtrædende vakance kan bestyrelsen supplere sig blandt medlemmerne indtil førstkommende årsmøde.  
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Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer.  
 
Stk. 4. Referat fra bestyrelsesmøder bør tilgå IDA / regionen.  
 
§ 7. Årsmøde  
Stk. 1. Årsmødet afholdes hvert år i tidsrummet 15. februar til 31. marts. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages 
varsel og ved bekendtgørelse til medlemmerne – ved opslag på IDAs hjemmeside, via Ingeniøren eller på anden 
betryggende vis og med angivelse af dagsorden.  
 
Stk. 2. Dagsordenen skal omfatte:  

1. Valg af dirigent  
2. Årsberetning  
3. Fremlæggelse af gruppens økonomi  
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år  
5. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde  
6. Indkomne forslag  
7. Valg af formand  
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
9. Eventuelt  

 
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet.   
 
Stk. 4. Årsmødet træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed.  
 
Stk. 5. Referat fra årsmødet bør tilgå IDA / regionen.  
 
Stk. 6. Ekstraordinært årsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 5% af gruppens stemme-
berettigede medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kræver det.  
 
Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og senest én måned efter, at bestyrelsen har 
modtaget henvendelsen.  
 
§ 8. Økonomi  
Stk. 1. Til gruppens aktiviteter og drift ydes tilskud fra regionen.  
 
Stk. 2. IDA / regionen hæfter ikke for gæld, der er stiftet uden IDAs / regionens samtykke.  
 
§ 9. Optræden udadtil  
Stk. 1. Gruppen kan inden for sit formål på egne vegne og i eget navn optræde udadtil.  
 
Stk. 2. Gruppen kan ikke kollektivt tilslutte sig nogen udenlandsk eller indenlandsk organisation uden godkendelse af 
regionen / Hovedbestyrelsen.  
 
 
§ 10. Fortolkning  
I spørgsmål, hvor denne forretningsorden ikke er udtømmende, gælder IDAs Lov og vedtægter.  
 
 
§ 11. Gruppens nedlæggelse  
Stk. 1. Såfremt gruppens bestyrelse ønsker at nedlægge gruppen, skal forslaget om nedlæggelse behandles på et års-
møde og vedtages med mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer. Den vedtagne nedlæggelse 
træder først i kraft efter godkendelse i Regionsrådet.  
 
Ovenstående er vedtaget på gruppens bestyrelsesmøde den 28. april 2008 til ikrafttræden den 28. april 2008. 
  


