Bestyrelsens indstilling til forslag fra Jørgen Nielsen vedr. IUGs
frivillighedspolitik (forslag 1.)

Forretningsudvalgets indstilling
IUGs generalforsamling vedtog på mødet i maj 2018 ”Frivilligpolitik for IUG” af marts 2018.
Politikken afspejler bl.a. det forhold at IUGs struktur og regler ikke skelner mellem
yngre/ældre medlemmer ej heller mellem erfarne/uerfarne medlemmer. Kernen i IUGs
arbejde hviler på frivillig indsats, men giver under særlige omstændigheder mulighed for
at honorere en indsats, hvilket er indskrevet i IUGs strategi 2015-2020. IUG har siden
vedtagelsen af ”Frivilligpolitik for IUG” ændret på organisationens struktur, og denne
ændring bør på et tidspunkt føre til justeringer i teksten i frivillighedspolitikken. Dette
kunne blive aktuelt i forbindelse med vedtagelsen af en ny strategi for IUG for perioden
2020-2025. Bestyrelsen ser det således ikke for nærværende nødvendigt at justere
frivillighedspolitikken.

Baggrund
Frivillighedspolitikken er blevet til gennem en proces, hvor store dele af organisationen har haft
mulighed for at drøfte og kommentere på politikken. Høringsprocessen blev igangsat i forbindelse
med møde med alle koordinatorerne og landeansvarlige d. 14. november 2017 ved udsendelse af
oplæg til IUGs faggrupper og andre relevant arbejdsgrupper. Med afsæt i bestyrelsens beslutning d.
26. september 2017 om en åben høringsproces blev koordinatorerne for faggrupperne blev bedt om
at tage drøftelserne omkring oplægget med deres respektive fagfæller. På bestyrelsens møde d. 3.
april 2018 blev kommentarerne til politikken drøftet, og bestyrelsen vedtog den endelige tekst.

IUGs Struktur
På bestyrelsens møde d. 12. Juni 2018 blev IUGs organisationsstruktur ændret. Herved blev de
fagtematiske netværk struktureret med en tovholder, som overordnet er ansvarlig for de projekter,
der gennemføres i den pågældende tovholders fagtematiske netværk. Dette betyder, at
projektlederne i netværket refererer til tovholderen og udøver sin projektledelse under ansvar for
tovholderen. Dette fremgår ikke af frivillighedspolitikken, som derfor tekstmæssigt skal justeres ved
førstkommende lejlighed.
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