Riktlinjer för styrgruppens arbete i
Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat
1 Ändamålet
Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat, nedan kallat
Nätverket, är ett öppet nätverk för alla intresserade inom byggsektorn.
2 Mål
År 2020 är Umeåregionen en världsledande region för hållbart byggande
och förvaltande i kallt klimat. För att nå dit krävs samverkan inom
branschen. Detta innebär i sin tur att Nätverket ska aktivt söka
medlemmar till ett engagemang från samtliga sektorer i branschen.
3 Medlemskap
Medlem är den som via sin avsiktsförklaring beslutat sig för att aktivt
bidra till Nätverket samt betalt sin medlems- och serviceavgift. Medlemsoch serviceavgiften ska vara betalad senast den 31/8 det år avgiften
avser. Medlemsavgiften fastställs av Storforum och administreras av
Kompetensspridning i Umeå AB.
4 Styrgrupp
Nätverkets angelägenheter handhas av en Styrgrupp utsedd av
medlemmarna. Styrgruppen består av två ledamöter från varje länk.
Styrgruppen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare.
Styrgruppen sammanträder på ordförandens kallelse och är beslutsmässig
då minst halva styrgruppen är närvarande. Styrgruppen utser inom sig ett
arbetsutskott på minst tre personer, vars uppgifter är att bereda
kommande aktiviteter, administration och ta de kontakter som behövs för
att arbetet i styrgruppen ska fungera.
5 Styrgruppens uppgifter är:
- att leda Nätverkets verksamheter
- att föra protokoll över sina sammanträden
- att förvalta Nätverkets egendom och tillgångar
- att fastställa budget och aktivitetsplan för Nätverket
- att ansvara för avtal i Nätverkets namn, dock inte i de fall då annan
överlåtits ansvaret
- att vid behov utse valberedare
- att utse de ombud som skall representera Nätverket vid olika möten och
sammankomster
- att behandla varje förslag som medlem, länk eller arbetsgrupp skriftligt
inlämnat till styrgruppen

- att initiera och föreslå projekt inom ramen för Nätverkets verksamhet
- att utse projekt/aktiviteter som ska marknadsföras via Nätverket
- att vid behov utse arbetsgrupper
- att årligen avge berättelser över verksamheten och den ekonomiska
förvaltningen under det närmast föregående kalenderåret
Nätverkets räkenskaper har brutet räkenskapsår och avslutas 30/6 varje
år.
6 Arbetsgrupper
Verksamhet med speciell inriktning kan bedrivas i en arbetsgrupp. Beslut
om bildande, anslutning eller nedläggning av arbetsgrupp tas av
Styrgruppen under löpande verksamhetsår. Varje arbetsgrupp ska föra
protokoll över sina sammanträden och löpande lämna information till
Styrgruppen.
7 Koordinationens roll är:
- att tillsammans med styrgruppen vara motor i arbetet med att nå
visionen genom verksamheten som den beskrivs i verksamhetsplanen
- att arbeta stödjande för att bygga relationer och kontakter inom
nätverket
- att vara ett stöd till Nätverkets ordförande, styrgrupp och administration
- att vara föredragande vid styrgruppens möten där man även har
yttrande och förslagsrätt
- att aktivt söka medlemmarnas delaktighet i nya processer
- att knyta kontakter med även externa intressenter
8 Projektadministrationens roll är:
- att administrera Nätverket
- att på ordförandes uppdrag skicka ut kallelse och dagordning
- att stå som sökande vid extern finansiering
- att administrera Nätverkets hemsida
- att marknadsföra Nätverket nationellt och internationellt
- att samordnat med koordinationen sköta externa kontakter
9 Byte av styrgruppsledamöter
Varje år ersätts inte fler än hälften av ledamöterna för att säkerhetsställa
kontinuiteten i Nätverket. Vid byte av styrgruppsledamöter ska
information om detta läggas ut på hemsidan. Utsedd valberedare har till
uppgift att hämta in medlemmarnas förslag på nya ledamöter. Nya
ledamöter godkänns av Storforum.

10 Länkarnas roll är:
- att fånga den egna länkens behov och önskemål
- att söka samverkan med andra länkar
- att lyfta viktiga frågor till styrgruppen
- att ge tips och förslag på kunniga personer, avgörande kompetenser och
viktiga perspektiv som kan leda Nätverkets arbete i rätt riktning
11 Ändring av dessa riktlinjer
Antagande och ändring av dessa riktlinjer sker genom beslut av
medlemmarna med 2/3 majoritet.
12 Upplösning
Styrgruppen äger rätt att upplösa nätverket. Detta måste föregås av en
dialog med medlemmarna. Nätverkets upplösning sker genom beslut av
medlemmarna med 2/3 majoritet. Eventuella kvarstående tillgångar efter
fullgörande av utestående fordringar återbetalas till medlemmarna.
Ovanstående är antaget som förslag till Storforum vid Styrgruppens
sammanträde den 15 april 2011

