Forretningsorden for Dansk Pony Væddeløbs Forbund.

1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøderne indkaldes skriftlig på mail af formand eller sekretær. Det tilstræbes at afholde 2-3
ordinære bestyrelsesmøder i løbet af året, og datoerne planlægges gerne med minimum 3 måneders
varsel.
2. Dagsordenen
Bestyrelsens medlemmer indsender materiale, som ønskes på dagsordenen, mindst 10 dage før mødet.
Dagsordenen med bilag, udsendes minimum 1 uge inden mødet. Der angives på dagsordenen, om
hvorvidt punkterne er til drøftelse eller om det er til beslutning.

3. Mødernes form
Bestyrelsens møder kan afholdes enten ved fysisk fremmøde, virtuelle møder eller telefonmøder.

4. Andre beslutninger
Bestyrelsen kan træffe beslutninger, i andre fora end på egentlige bestyrelsesmøder, f.eks. beslutninger
der træffes efter skriftlig behandling på DPVF´s lukkede Facebook-gruppe.

5. Referater
Der skrives referater af alle møder, og disse lægges i dropbox og på DFPV´s Facebook-gruppe, seneste 7
dage efter mødet. Referater godkendes formelt ved underskrift, på følgende bestyrelsesmøde. Referater
skal indeholde alle trufne beslutninger på mødet og er beslutningerne truffet ved afstemning, angives
stemmefordelingen ved navn/klubs nævnelse. Referater betragtes som internt arbejdspapir.

6. Bestyrelsen
Bestyrelsen er sammensat af 1 repræsentant fra hver medlemsklub. Bestyrelsesrepræsentanten, skal
være medlem af den enkelte klubs bestyrelse.
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7. Formandsskab
Formandsskabet der består af 3 medlemmer, formand, næstformand, 1 repræsentant forestår DPVF
daglige ledelse, herunder særlige opgaver omkring driften af forbundet.
Formandsskabet har til opgave at varetage forbundets overordnede relationer til DTC, Dansk
Hestevæddeløb, nationale og internationale relationer.
Formandskabet er Birgitte G. Johansen, Flemming Mogensen & Linda Petersen

8. Økonomistyring
Forbundets indtægter stammer dels fra kontingenter, som vedtages på generalforsamling, dels ved
brugerbetaling, sponsorer, DTC og DHV.
Bestyrelsen udarbejder budget til godkendelse. Hvis bestyrelsen i løbet af regnskabsår, ønsker at
foretage en væsentlig ændring i driften i forhold til det lagte budget, skal dette vedtages på et
bestyrelsesmøde.
Budgettet omfatter forbundets samlede drift.

Drøftet på bestyrelsesmøde den 18. november 2017,
Og til vedtagelse på bestyrelsesmøde i foråret 2018
Formand Birgitte G. Johansen
Godkendt på bestyrelsesmødet 27. januar 2018
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