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Bilaga 1 till förbundsordning för
Dalslands Miljö- och Energiförbund

Arbetsordning för Dalslands miljö- och energiförbunds
förbundsdirektion
Utöver det som föreskrivs om kommunalförbund i lag eller annan författning eller i
förbundets förbundsordning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

1 § Tid och plats för sammanträdena
Förbundsdirektionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer, dock minst
tre gånger per år. Tidplan för årets sammanträden ska upprättas och godkännas av
direktionen senast december månad före det år som mötesplanen avser.
Direktionen sammanträder i lokaler i Melleruds kommun där förbundet har sitt säte.
Ordföranden får efter samråd med vice ordföranden bestämma en annan plats för ett visst
sammanträde.

2 § Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till direktionens sammanträden. Kallelsen
ska innehålla tid och plats för sammanträdet. Kallelsen och övriga handlingar skickas
elektroniskt till varje ledamot och ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer på vilket sätt och i
vilken omfattning handlingar som tillhör ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till
åldern äldste ledamoten göra detta.

3 § Ordinarie ledamot och ersättare
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ansvarar själv för att ersättare kallas in eller anmäler detta snarast till
direktionens sekreterare eller någon annan anställd vid förbundets kansli som underrättar
den ersättare som står i tur att tjänstgöra.
Vid förfall för ledamot av förbundsdirektionen ska ersättare från samma kommun som
ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. Ersättarna tjänstgör i den turordning som
kommunfullmäktige har bestämt vid valet. Om ersättarna har utsetts vid proportionellt val
inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i lagen om proportionellt
valsätt.
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4 § Justering och anslag av protokoll
Protokoll från sammanträdena ska justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot eller
tjänstgörande ersättare.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde justerar
respektive ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av
förhandlingarna som ordföranden har lett.
Direktionen får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot eller
tjänstgörande ersättare.
Om direktionen beslutar att omedelbart justera en paragraf i protokollet som är föremål
för reservation ska motiveringen lämnas så snart som det kan ske och senast under den
sammanträdesdag beslutet fattades.

5 § Reservation
Om en ledamot vill reservera sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen,
ska ledamoten göra det skriftligt.
Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justering
av protokollet.

6 § Expediering och publicering m m
Utdrag ur protokollet ska tillställas miljö- och energinämnden, andra organ och personer
som är berörda av besluten i protokollet.
Medlemskommunernas kommunstyrelser, revisorer samt förbundets revisor ska dock alltid
tillställas hela protokollet.
Direktionens protokoll ska utöver de i 5 kap 62 § KL uppställda kraven på tillkännagivanden
även inom samma tid publiceras på förbundets webbplats.

7 § Delegation
Förbundsdirektionen ska besluta om delegeringsbestämmelser. Direktionen har rätt att
delegera beslutsfattande till ordföranden, utskott, ledamot eller anställd i
förvaltningsorganisationen. Vidare ska direktionen utfärda attest- och utanordningsregler
samt utse attestanter.

