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Udvalgets opbygning:
Virksomhedsudvalget består af 7 medlemmer. Kun ansatte i ØLF medlemsvirksomheder er valgbare til
udvalget.
Udvalgsmedlemmerne vælges på årsmødet, som afholdes i forbindelse med generalforsamlingen i
Økologisk Landsforening. Valgperioden for udvalgsmedlemmer er 2 år. Således vælges der 4
udvalgsmedlemmer på lige år og 3 på ulige år på årsmødet. Hvert virksomhedsmedlemskab kan opstille 1
kandidat til virksomhedsudvalget.
I direkte forlængelse af årsmødet afholder udvalget sit konstituerende møde med valg af formand og
næstformand. I denne forbindelse fastlægges ligeledes dato og sted for udvalgets møder i det kommende
udvalgsår.
Udvalgsposten følger personen, frem for virksomheden. Dvs. hvis personen skifter til en anden
medlemsvirksomhed kan medlemsskabet af virksomhedsudvalget opretholdes. Undtagelsen er det tilfælde,
hvor udvalget allerede har ét medlem fra den medlemsvirksomhed, som personen skifter til. I den situation
må virksomheden afgøre, hvem der fortsat er medlem af udvalget. Udvalgsposten falder bort, såfremt
personen ikke længere er ansat i en medlemsvirksomhed.
Hvis et udvalgsmedlem forlader udvalget i løbet af perioden, kan virksomhedsudvalget udpege en
observatør for at sikre input fra det felt, som det tidligere udvalgsmedlem repræsenterede.

Udvalgets arbejde:
Udvalget afholder 5 ordinære møder årligt, hvoraf det ene møde eventuelt er en udviklingsdag, regnet fra
årsmøde til årsmøde. Derudover kan udvalget afholde telefonmøder efter behov.
Udvalget har til opgave på vegne af Økologisk Landsforening i overensstemmelse med de af bestyrelsen
udstukne retningslinjer og politikker at varetage medlemmernes interesser indenfor virksomheder med
økologisk produktion.
Udvalget er tæt knyttet til markedsafdelingen, og udvalget yder markedsafdelingen sparring om
afdelingens aktiviteter. Dermed sikres, at markedsafdelingens aktiviteter er forankret med opbakning fra
medlemsvirksomhederne. Via udvalgsmøderne deltager udvalget desuden i den overordnede prioritering af
markedsafdelingens indsatser.

Udvalget er beslutningsdygtigt, når minimum halvdelen af udvalgets medlemmer er til stede. Beslutninger
træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Udvalgets formand har talsmandsfunktionen inden for virksomhedsområdet. Økologisk Landsforenings
repræsentation i eksterne fora indenfor virksomhedsområdet varetages ligeledes af udvalgets medlemmer
eller af udvalget udpegede repræsentanter for fagområderne. Disse repræsentationer revideres årligt ved
konstitueringen af udvalget.
Udvalget kan vælge at lade udvalgte møder eller behandlingen af udvalgte emner være åbne for alle
virksomhedsmedlemmer. Udvalget kan også vælge at indbyde bestemte kompetencepersoner til at deltage
i udvalgte møder eller under behandlingen af specifikke emner.

Udvalgets opgaver:
• fremme afsætningen af økologiske produkter
• øve indflydelse på udformningen af regler for og kontrol med forarbejdningen samt handlen med
økologiske produkter
• være et fagligt forum for medlemmerne
• fremme innovationen af økologiske produkter
• opsamling og udbredelse af viden og erfaringer
• arbejde aktivt med aktiviteter, som kan fastholde og øge medlemsgrundlaget
• bidrage til at løfte gennemførelsen af foreningens strategi, særligt på områder relevante for
udvalget.

Sekretariatsbetjening og økonomi:
Sekretariatsbetjening stilles til rådighed for udvalgets arbejdet. Betjeningen omfatter mødeplanlægning,
udarbejdelse af dagsordener i samarbejde med formanden, produktion af beslutningsgrundlag,
referatskrivning, udarbejdelse af skrivelser mv. Sekretariatsbistanden koordineres med arbejdet udført i
øvrige udvalg og bestyrelsen.
Udvalget er ikke en juridisk enhed. Bestyrelsen for Økologisk Landsforening fastsætter på baggrund af
udvalgets udarbejdede handlingsplaner og aktivitetsbudgetter, hvilke aktivitetstiltag der kan igangsættes
med bistand fra medarbejdere i Økologiens Hus. Der vil desuden være afsat midler til 5 udvalgsmøder
(derudover telefonmøder efter behov) samt sekretariatsbetjening, hvorimod sekretariatsbetjening
(herunder bogholderi) indenfor projekter skal søges dækket indenfor projektbevillinger.
I de situationer, hvor foreningens fagpolitiks konsulent har brug for input til høringssvar eller lign. kontaktes
virksomhedsudvalgets formand for en indledende afklaring af, hvorvidt det er alle eller kun enkelte af
virksomhedsudvalget, der skal inddrages i dialogen.
Honorarpolitik samt telefon- og kørselsgodtgørelse vil følge de til enhver tid gældende retningslinjer
udstukket af Økologisk Landsforenings bestyrelse.

