Aanvullend voorstel DB-LAR-AAR

Voorstel DB betreffende punt AAR :
Het voorstel van de tijdelijke Commissie Constandse/ van Rossenberg/ vanTuyl/ Coenen/
Kok, CvRvTCK, is, om naast het voorstel dat in de ALV van april 21 is besproken, nog
een derde nieuw orgaan te vormen: de AAR.

Indien dat voorstel wordt aangenomen ontstaat de volgende structuur:
- Bestuur, waarvan een groep Dagelijks bestuur (Voorzitter-Secretaris-Penningmeester)
deel uitmaakt. De ALV benoemt de leden.
- Landelijke AfdelingsRaad, LAR, waarin zitting hebben de (16) Afdelingsvoorzitters.
De afdelingsbesturen worden gekozen op de Algemene AfdelingsVergadering, AAV, in de
afdelingen.
Dit hierboven genoemde is het deel dat in het op 21 april besproken voorstel staat.
Daarnaast behelst het voorstel de instelling van een AAR:
- AfdelingsAdviesRaad AAR. Hierin hebben, volgens het genoemde voorstel, zitting een
nader te bepalen aantal leden die binnen geledingen van de Fotobond (Landelijk en
Afdelingen) adviezen van verschillende aard kunnen geven, gevraagd en ongevraagd.

Aan het voorstel van de commissie CvRvTCK dienen de volgende
onderdelen te worden toegevoegd:
a) De leden van de AAR worden benoemd als Taakgroep, zoals ook de andere
Taakgroepen functioneren. Voordracht voor leden van deze taakgroep komt vanuit de
LAR en mogelijk vanuit de ALV. De AAR legt rekenschap van zijn functioneren aan de
ALV af.
b) De adviezen waar de AAR om gevraagd wordt zullen van diverse aard zijn, en
afhankelijk van het onderwerp voor de invulling en formulering van het advies ook
verschillende soorten van deskundigheid, ervaring en kennis behoeven. De AAR zoekt
per item intern en indien daarnaar gevraagd ook extern naar personen die tijdelijk
een taak als adviseur kunnen vervullen. Aangezien het DB de Fotobond in en buiten
rechte vertegenwoordigt dient het inhuren van deskundigheid altijd via het DB te
verlopen. Het DB beslist over de eventuele vertrouwelijkheid van vraagstukken en
adviezen.
c) De AAR benoemt uit haar midden een voorzitter. De voorzitter vertegenwoordig de
AAR in overleggen met het DB.
d) Adviezen van de AAR zijn adviezen, die verder bestuurlijk worden uitgewerkt door DB
en/of Afdeling.
e) Indien de andere Taakgroepen of geledingen van de Fotobond (Wedstrijden,
Deskundigheid, Web en ICT, Publicaties, Verenigingsondersteuning, Jubileum,
Afdelingen) bij een beleidsvoorstel advies wensen dat zij niet zelf kunnen formuleren,
kan de AAR bevraagd worden. In al die gevallen geschiedt de adviesaanvraag aan de
AAR altijd via het DB. Voor de prioritering en agendering van adviesvragen
overleggen DB en AAR, evt. via de Voorzitters.

P08.2_aanvullend voorstel DB-LAR-AAR.docx

1

