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Som et udvalg under Nanorama forventes det, at udformningen og strukturen af udvalget er
veldefineret. Nedenfor følger både retningslinjer for, hvordan et udvalg skal køre under Nanorama,
samt ideer til, hvordan man kan få et udvalg til at køre bedst.

Retningslinjer

• Alle nye udvalg skal godkendes af den siddende bestyrelse i Nanorama.

• For at oprette et nyt udvalg under Nanorama, så skal der udformes en skrivelse med formål
og strategi for udvalget.

• I udvalget skal der minimum vælges en formand og en næstformand.

• Det skal klart defineres, hvordan et medlem optages i udvalget.

• I det officielle google docs dokument https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z_
9K153RA3gKdC5RPbeeBycHZkxyXh8elpJS526x2Lg/edit#gid=0 skal næstformanden eller en
internt valgt i det pågældende udvalg holde oplysninger på udvalget opdateret (mailingli-
sten opdateres ud fra dette dokument).

• Til hvert debatmøde og generalforsamling i Nanorama holdes en udvalgsberetning fra
formanden i udvalget eller en stedfortræder.

• Efter hver generalforsamling skal der inden for kort tid afholdes et møde for folk, der kunne
have interesse i at være med i udvalget. Dog kun, hvis man i udvalget har et ønske om at
optage flere medlemmer.

• Såfremt retningslinjerne ikke følges, eller hvis der ikke længere findes et behov for udvalget,
kan Nanoramas bestyrelse vælge at stoppe foreningens støtte til det pågældende udvalg.

Ideer til opbygning af udvalg

• Det foreslås, at man holder minimum et møde hver måned.

• At være i et udvalg bliver meget sjovere, hvis man også lærer hinanden godt at kende. Sørg
for at lave noget socialt sammen, såsom at spise sammen, se en film, gå ud og bowle, o.lign.

• Det kan overvejes at have bestemte datoer (hvert halve år eksempelvis), hvor optag i
udvalget skal foregå.
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• Det anbefales, at en fra udvalget deltager i et af Nanoramas bestyrelsesmøder, hvis udvalget
skal holde et større arrangement.

• Udvalget bør udforme en skrivelse med formål og strategi hvert år (bemærk, at dette
påkræves af nye udvalg).
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