
Forretningsorden i TSF

I. Personer med særlige funktioner
Efter Geheimeraad udpeges/vælges en ceremonimester, en ordenskansler og en socialminister.

Ceremonimester
Ceremonimesterens opgave er, at arrangere fællesture ud af byen. Der kan udvides med flere
medlemmer efter behov.

Ordenskansler:
Ordenskanslerens opgave er at holde styr på medlemmernes årstegn: 1, 5,10 og 25 år, samt at
uddele disse ved årets Tordenskioldsdage.

Socialminister:
Socialministerens opgave er at være foreningens medlemmer behjælpelig i sociale anliggender, og
at være opmærksom på foreningens trivsel.

II. Nordisk samarbejdsmøde
Tordenskiolds Soldater Fladstrand deltager i de nordiske samarbejdsmøder som arrangeres for
Norge-Sverige-Finland-Danmark.

III.   Optagelse af nye grupper i Tordenskiolds Soldater Fladstrand:
Hvis der kommer nye grupper, som ønsker at optages i foreningen Tordenskiolds Soldater
Fladstrand har Admiralitetet bemyndigelse til at optage gruppen, hvis gruppen ellers opfylder de
krav som stilles i foreningens vedtægter og ønsker at indordne sig under disse.

IV.   Forretningsorden:
Undergruppen udarbejder en forretningsorden, der skal godkendes af admiralitetet og som
inddeles i følgende underpunkter:
- Undervisning og mødeaktiviteter.
- Arrangementer
- Medlemskab
- Økonomi
- Ledelse
- Rekvisitter
- Beklædning

V. Materiel:
Egen uniform, klædedragt og materiel må gerne benyttes, når det er historisk korrekt og godkendt
af lederen for gruppen.
Eget og lånt uniform og materiel m.m. skal hele tiden holdes i perfekt stand.
De lånte uniformer og materiale tilhører Tordenskiolds Soldater Fladstrand og må kun benyttes, i
forbindelse med foreningens arrangementer, eller med særlig tilladelse fra Admiralitetet.
Misligholdelse af det lånte materiale kan medføre erstatningskrav.



VI.    Uniform:
Soldater ydes fri uniform, men man må selv sørge for strømper og fodtøj.
Man kan selv eje sin uniform, hvis man selv betaler for denne eller evt. selv syr den. Den skal være
samme model, som den undergruppe man tilhører.
Den skal altid være godkendt af den forenings del som varetager denne opgave.
Udlånte uniformer skal ved udmeldelse afleveres til gruppens leder i nyrenset stand.

VII. Økonomi og regnskab:
Ved økonomiske dispositioner på foreningens vegne på over 3.000,- DKR skal der sendes SMS ud
til admiralitetet, hvis ikke beslutningen om indkøb/ udgift kan vente til næste admiralitets møde.

Vedr bilag og underskrifter:

Som udgangspunkt skal udgifter være dokumenteret med originalbilag – fx i form af kassebon eller
faktura, og ledsages af en blanket hvoraf det fremgår hvem udgiften vedrører, og hvem der evt.
skal have et udlæg refunderet. Udgiftsbilaget skal underskrives af to personer.

Ved kontant indbetaling på foreningens bankkonto udfyldes et indbetalingsbilag, der underskrives
af minimum én person.

Når det entydigt fremgår af kontoudskrift og/eller udskrift fra Mobile Pay hvad indtægt og udgift
dækker, kræves kun én underskrift (fx kassererens) – og indtægts-/udgiftsbilag kan udelades.

Formand og kasserer har fuld adgang til foreningens konti.
Næstformand har “kiggeadgang” til foreningens konti

Forbrugsafgifter:
Der skal forefindes en skriftlig samarbejdsaftale mellem Tordenskiolds Soldater Fladstrand og
Fonden Tordenskiold vedrørende betaling af forbrugsafgifter.

Vedtaget på admiralitetsmøde.
Frederikshavn den 15/3 2021


