Lokalforeningens bestyrelse og ansvar
Bestyrelsen bliver valgt på den årlige generalforsamling. Der afholdes bestyrelsesmøder ca. en gang om
måneden. Referater fra disse sendes til pr. mail til alle frivillige.
Bestyrelsen har det fulde ansvar for butikken, ligesom det er dem, der tager stilling til overskudsdisponering,
driftsform, organisering, budget for driften, tilladelser og myndighedskontrakt o.lign.

Butikken
Butiksgruppe og ledelse
Alle medarbejdere i butikken udgør butiksgruppen.
Butiksrådet
Butiksrådet består af 5 butiksfrivillige samt 1 suppleant. Butiksrådet vælges af deltagerne på det første møde
for butiksfrivillige i hvert kalenderår. 4 personer vælges blandt de butiksfrivillige for 2 år ad gangen, dog
vælges 2 personer blot for en et-årig periode første gang der er valg. Suppleanten vælges for to år ad gangen.
Bestyrelsen udpeger den 5. person blandt sine medlemmer.
Butiksrådet varetager følgende opgaver:
➢
➢
➢
➢

ansvar for tøj, legetøj og udstyr, herunder sæsonskifte, bortskaffelse af tøj m.m.
ansvar for prissætning, herunder tilbud
ansvar for rengøring
ansvar for vindues- og butiksudsmykning

Vedrørende Butiksrådets beføjelser skal nævnes:
Vi har vores egne principper for indretningen af butikken samtidig med at vi også er underlagt
Mødrehjælpens overordnede retningslinier for samme.
Det er vigtigt, at butikken fremstår enkel, overskuelig og at man kan se, at vi tilstræber kvalitet i vores varer.
Hvis for mange kommer ind over, vil det være svært at holde fast i den røde tråd, og det kan let blive rodet,
hvis alle ændrer på noget, hver gang de er på vagt, og det vil give anledning til unødige konflikter. Hvis
noget af tøjet fra vinduet eller butiksudsmykning sælges, så skal det imidlertid erstattes med en tilsvarende
vare f.eks. en kjole erstattes af en kjole – præcis som i resten af butikken.
Der skal mindst to medlemmer af butiksrådet til at træffe afgørelse om f.eks. tilbud, men det er ikke
nødvendigt at alle høres.
Det er Butiksrådets ansvar, at butikken er rengjort, men alle i butiksgruppen skal udføre arbejdet.
En liste over alle frivillige, herunder medlemmer af butiksrådet, er tilgængelig i butikken.
Butiksrådet er som hovedregel en del af den almindelige vagtplan for på denne måde at sikre tilknytningen til
butikken og samarbejde med øvrige frivillige.
Ved tvivlsspørgsmål/konflikter står bestyrelsen til rådighed.
Ændringer i den daglige drift, som f.eks. åbningstider, bemanding og større ændringer i indretningen, samt
eventuelle nyanskaffelser, særlig annoncering og særlige arrangementer drøftes med bestyrelsen.
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