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Fagudvalgets formål
Fagudvalgets formål er at varetage virksomhedsmedlemmernes interesse inden for produktion og afsætning
af økologiske fødevarer.
Udvalget skal gennem deres virke understøtte implementeringen af Økologisk Landsforenings gældende
strategi.
Fagudvalgets rolle og ansvar
Fagudvalgets overordnede rolle er indenfor fagområdet at understøtte Markedsafdelingens eksekvering af
den af bestyrelsen fastlagte strategi og når det er relevant bidrage med input til Økologisk Landsforenings
bestyrelsesdagsorden og strategiproces.
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.
Fagudvalgets opgaver
Udvalget har til opgave at varetage medlemmernes interesser indenfor virksomheder med økologisk
produktion. Herunder at:







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 udviklingen af mere og bedre økologi
opsamling og udbredelse af viden og erfaringer
arbejde aktivt med aktiviteter, som kan fastholde og øge medlemsgrundlaget

Derudover har udvalgets formand talsmandsfunktionen inden for udvalgets fagområde. Økologisk
Landsforenings repræsentation i eksterne fora inden for fagområdet varetages ligeledes af udvalgets
medlemmer eller af udvalget udpegede repræsentanter for fagområderne. Hvor det er muligt skal udvalget
imødekomme og fremme samarbejdet med andre foreninger/organisationer på områder med
interessesammenfald. Udvalget er således ØLs ambassadører på fagområdet.
For at sikre en tæt tilknytning mellem fagudvalg og bestyrelse mødes Virksomhedsudvalgets formand med
bestyrelsens formand og næstformand samt de øvrige udvalgsformænd to gange årligt til Fælles

Formandsmøde. Deltagelse i Fælles Formandsmøde er obligatorisk, og er udvalgets formand forhindret i at
deltage, forventes det, at udvalgets næstformand deltager.
I de situationer, hvor foreningens fagpolitiske 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.
Fagudvalget skal gennem sine aktiviteter synliggøre og skabe opmærksomhed omkring udvalgets og
foreningens arbejde. Det kan være gennem kurser, temadage, nyhedsbreve, Facebook, Økologi & Erhverv og
pressen.
Som folkevalgt i et fagudvalg er det udvalgsmedlemmernes opgave at varetage medlemmernes interesser på
fagområdet. Derfor forventes det, at fagudvalgsmedlemmerne er opsøgende i forhold til at høre, hvad andre
medlemmer mener, hvad de har af faglige udfordringer mv. for på den måde at have et bredt mandat, når
udvalgene skal tale medlemmernes sag. Ydermere forventes det, at udvalget bidrager til at fastholde og
tiltrække nuværende og potentielle medlemmer til foreningen.
For arbejdsåret 2018-2019 er følgende primære indsatsområder, i prioriteret rækkefølge, omdrejningspunkt
for udvalgets arbejde:
1.
2.
3.
4.

Ren Madglæde
Omlægning af professionelle køkkener til økologi
ØkoLøft – skabelse af en inspirerende kommunikationsplatform, som kan bruges af virksomhederne
Afsætningsindsatser generelt på hjemmemarked, eksport og foodservice

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.
Udvalgsposten følger personen, frem for virksomheden. Dvs. hvis personen skifter til en anden
medlemsvirksomhed kan medlemskabet 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.
Senest 6 uger efter årsmødet skal udvalget have afholdt sit konstituerende møde med valg af formand og
næstformand. Derudover skal udvalget konstituere sig i forhold til repræsentation i eksterne fora som ex.
DØFR.
Udvalget afholder fra et årsmøde til næstkommende årsmøde i alt 4 ordinære møder og 1 åbent møde, hvis
formål er at engagere og involvere eksisterende og potentielle medlemmer af Økologisk Landsforening inden
for det givne fagområde. 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.
Dagsorden til det 1. ordinære møde bør indeholde følgende punkter:
-

Beslutte forretningsorden
Behandle kommissorium, inkl. beslutte prioriterede arbejdsområde(-r) og indstille kommissoriet
til bestyrelsens godkendelse
Konstituering
Introduktion til Økologisk Landsforening
Introduktion til ’Groupcare’
Pressehåndtering
Introduktion til Årshjulet
Fastlæggelse af fagudvalgets møder under hensyntagen til årshjulet
Økonomi
Valg til eksterne repræsentationer og indstilling til bestyrelsens godkendelse

Sekretariatsbetjening og økonomi
Sekretariatsbetjening stilles til rådighed for udvalgets arbejde. Betjeningen omfatter mødeplanlægning,
udarbejdelse af dagsordener i samarbejde med formandskab, udarbejdelse af beslutningsgrundlag,
referatskrivning, støtte ifm. udarbejdelse af kommunikation mv.
Der tilknyttes faglige kompetencer gennem en medarbejder fra Markedsafdelingen. Sekretariatsbistanden
koordineres med arbejdet udført i øvrige udvalg og bestyrelsen.
Udvalget er ikke en juridisk enhed. Der vil være afsat midler til 4 ordinære udvalgsmøder (afholdelse af det 5.
møde er betinget af, at mødet gennemføres som et åbent møde i tilknytning til et fagligt arrangement,
temadag eller lignende), hvorimod sekretariatsbetjening (herunder bogholderi) inden for projekter skal
søges dækket inden for projektbevillinger.
Honorarpolitik samt kørselsgodtgørelse vil følge de til enhver tid gældende retningslinjer udstukket af
Økologisk Landsforenings bestyrelse. Som udgangspunkt er alene udvalgets egne møder omfattet af honorar
og kørselsgodtgørelse. Der dækkes ikke forplejningsudgifter på rejser til og fra møder.

