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Särskilda uppgifter för direktor. Vid fullgörande av sin uppgift att svara för den
löpande förvaltningen ska direktor inrikta verksamheten så att föreningens ändamål
förverkligas och att föreningens långsiktiga mål så långt möjligt uppnås och i övrigt
verkställa styrelsens beslut.
I övrigt svarar direktor för följande:
- Tillse att föreningens verksamhet bedrivs utifrån av styrelsen fastställda
måldokument, verksamhets- och utvärderingsplaner samt i enlighet med gällande
lagar och förordningar och andra för verksamheten gällande bestämmelser
- Ge styrelsen förslag till policys och se till att fastställda policys och andra regler
följs.
- Ge styrelsen förslag till budget inklusive investeringar.
- Se till att styrelsen får ekonomiska och andra rapporter och vid behov i övrigt
redogöra för föreningens utveckling under och mellan styrelsemötena.
- Se till att verksamheten har en lämplig och effektiv organisation samt anordna
ändamålsenliga system för styrning och kontroll av verksamheten.
- Förbereda styrelsens sammanträden i samråd med ordföranden och styrelsens
presidium samt se till att hela styrelsen får kallelse och tillfredsställande underlag för
beslut i god tid före styrelsemötena.
- I samverkan med styrelsens ordförande diskutera frågor som är av väsentlig vikt för
styrelsen eller föreningen och eventuellt förbereda dessa frågor för dragning i
styrelsen.
- Vid kriser eller andra avgörande frågor omedelbart informera ordföranden för beslut
om åtgärder.
- Huvudansvar för föreningens externa och interna information.
- Arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen. Direktor har rätt att delegera
arbetsmiljöuppgifter till avdelningschefer.

Direktor ska i sina övriga uppgifter särskilt prioritera framtidsfrågor, utvecklingsfrågor,
politikfrågor kring funktionshinder samt de ideologiska frågor som förknippas med
den kristna grundsynen som Furuboda står för.
Direktor är adjungerad till styrelsen samt huvudföredragande i styrelsen.
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Direktor som föreningens ställföreträdare
Direktor företräder Furuboda i kontakterna med myndigheter, landsting och
kommuner samt övriga organisationer och institutioner där samverkan och
samarbete förekommer. Direktor kan därutöver ha rätt att företräda föreningen enligt
styrelsens särskilda bemyndigande.
Direktor får alltid företräda föreningen och teckna dess firma beträffande uppgifter
som direktor har att ansvara för enligt av styrelsen fastställda instruktioner.
Jäv
Direktor får inte handlägga fråga om:
- avtal mellan direktor och Föreningen Furuboda
- avtal mellan Föreningen Furuboda och tredje man om direktor i frågan har ett
väsentligt intresse som kan strida mot föreningens
- avtal mellan Föreningen Furuboda och en juridisk person som direktor ensam eller
tillsammans med någon annan får företräda. Med avtal avses även rättegång eller
annan talan.
Det åligger direktor att informera styrelsen om förhållande som kan medföra att jäv
föreligger.

Ovanstående lydelse fastställd 2016-06-17 intygas:
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