FORRETNINGSORDEN
for
Instruktørudvalget

1.

Konstitution

1.1

Udvalget består af 4 medlemmer.

1.2

Formanden vælges på Instruktørudvalgets første møde efter Dansk Ride Forbunds repræsentantskabsmøde.
Formanden vælges for et år ad gangen.

1.3

Udvalgets medlemmer består af to repræsentanter for Dansk Ride Forbund og to repræsentanter fra D.R.-I.F.

1.4

Dansk Ride Forbund og D.R.-I.F. fastsætter selv regler for valg/udpegning og periode i Instruktørudvalget.

2.

Afholdelse af udvalgsmøde

2.1

Udvalget afholder møde mindst 4 gange årligt, eller i øvrigt når formanden finder det nødvendigt, eller det begæres af et medlem.

2.2

Udvalgsmøderne kan afholdes telefonisk eller via Skype.
Formanden indkalder til udvalgsmøderne med så vidt muligt mindst 8 dages varsel. Samtidig med indkaldelsen
skal medlemmerne have tilsendt dagsorden for mødet.

2.3

Udvalgsmødet ledes af formanden.

2.4

Enhver dagsorden til udvalgsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:
1.

Nyt fra læresteder

2.

Indkomne ansøgninger

3.

Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

4.

Eventuelt

3.

Udvalgets beslutningsdygtighed

3.1

Ingen beslutning kan træffes på udvalgsmøder, hvori ikke mindst tre medlemmer deltager i beslutningen.

3.2

Ved afstemninger afgøres enhver sag ved simpel stemmeflerhed.

3.3

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
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3.4

Udvalget må ikke træffe beslutning, uden så vidt muligt samtlige udvalgsmedlemmer har haft mulighed for at deltage i sagens behandling.

4.

Referat

4.1

Formanden drager omsorg for, at der føres et referat for udvalgsmøderne.

4.2

Hvert udvalgsmedlem skal have tilsendt genpart af referatet snarest muligt efter udvalgsmødet.

4.3

Det skal af hvert referat fremgå:
1.

Tid og sted for mødet

2.

Hvilke medlemmer der har deltaget

3.

Hvem der har ledet mødet i formandens eventuelle fravær

4.

Dagsorden med eventuelle tilføjelser

5.

Beslutninger truffet iht. dagsorden

6.

Referentens navn

5.

Udvalgets opgaver

5.1

Udvalgets overordnede opgave er at udvikle den fremadrettede struktur for uddannelsen.


Udvalget skal godkende læresteder efter indstilling fra Lærerkollegiet



Udvalget skal behandle uoverensstemmelser mellem elever og læresteder



Udvalget skal koordinere uddannelse af elever



Udvalget kan fratage læresteder og læremestre retten til at have elever



Udvalget skal sikre, at der mindst en gang årligt gennemføres trivselsundersøgelser blandt elever og
lærermestre/læresteder og om nødvendigt foretage forebyggende eller indgribende foranstaltninger på
baggrund af resultaterne.



Udvalget kan foreslå ændringer i indholdet af uddannelsen til behandling på DRF-bestyrelsesmøde

6.

Ændringer af forretningsordenen

6.1

Ændringer kan kun vedtages på et udvalgsmøde, hvor samtlige udvalgsmedlemmer er til stede.

Således vedtaget på udvalgsmøde den

/

2014

_________________________

____________________________

_________________________

____________________________
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