
Kommissorium for Prostatakræftforeningens økonomiudvalg ØU 

Økonomiudvalget er et stående udvalg udpeget eller godkendt af foreningens Hovedbestyrelse. 

Formand udpeges af Landsbestyrelsen og er chef for Økonomiudvalget og referer til Landsforman-
den/Hovedbestyrelse 

Økonomiudvalget har ansvaret for at varetage foreningens økonomi i forhold til godkendte budgetter 
og vedtagne politikker og træffe beslutninger om økonomiske dispositioner under ansvar over for 
Landsformanden.  

Økonomiudvalget tilrettelægger selv sit arbejde og afholder møder efter behov. Møder kan afholdes 
elektronisk. 

Formanden eller 2 medlemmer i forening kan indkalde til møder i Økonomiudvalget. 

Økonomiudvalgets funktion er følgende: 

1. Udvalget har beslutningskompetence inden for rammerne af vedtagne budgetter og hand-
lingsplaner/projekter på funktionsområdet.

2. Udvalget skal kvalificere oplæg af økonomisk karakter til drøftelse i Hovedbestyrelsen.
3. Udvalget er udtale- og påtaleberettiget i alle forhold vedrørende foreningens økonomi.
4. Udvalget behandler kvartalsregnskaber med orientering til Landsforman-

den/Hovedbestyrelse.
5. Udvalget har kontakten til revisor og koordinerer behandling af årsregnskab med revisor.
6. I forbindelse med behandling af årsregnskab indstiller udvalget en disponering af årets re-

sultat til Landsformanden/Hovedbestyrelse.
7. Udvalget træffer alle driftsmæssige beslutninger om disponeringer udover de godkendte 

budgetrammer.
8. Udvalget udfører løbende sparring med Landsformanden.
9. Udvalget kan tage initiativer til nærmere belysning af foreningens økonomi, herunder sam-

menhænge mellem aktiviteter og økonomi.
10. Udvalgets formand er bilagsansvarlig og kontrollerer ved stikprøver bogføringen og forenin-

gens udgifter i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.
11. Økonomiudvalget kan af Landsformanden pålægges at fungere som styregruppe for ak-

tiviteter, projekter eller lignende.
12. Økonomiudvalget kan også på eget initiativ nedsætte et underudvalg eller en styregruppe, 

hvis det skønnes hensigtsmæssigt eller nødvendigt.
13. Økonomiudvalget har ansvaret for at sikre overholdelse af gældende lovgivning og regler i 

forbindelse med sine projekter og aktiviteter.
14. Udvalget udarbejder budgetforslag til godkendelse af Hovedbestyrelsen.
15. Udvalget er Landsforeningens kontakt til Kritisk revisor.

Økonomiudvalget fører beslutningsreferat og referaterne gøres tilgængelige for 
Hovedbestyrelsens medlemmer. 
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