Kommissorium for TMI’s brancheudvalg
Baggrund
Træ- og Møbelindustrien består af flere underbrancher, som har meget til fælles, men også kan
have særlige ønsker til eller behov for eksempelvis medlemsservice, interessevaretagelse eller
specifikke indsatser. Hidtil har nogle medlemmer givet udtryk for, at deres branche ikke er blevet
tilstrækkeligt repræsenteret via TMI, og det har været drøftet, om der skulle ske en egentlig
sektionering for at inddele alle medlemmer i undergrupperinger.
Der er mere, der forener end skiller TMI’s medlemmer ad. Derfor fastholdes, at alle medlemmer er
medlem af TMI. For at sikre, at alle faglige og branchemæssige behov høres og varetages, er det i
forlængelse af TMI’s ekstraordinære generalforsamling i oktober 2020 besluttet at oprette tre
såkaldte brancheudvalg under TMI’s bestyrelse:
•
•
•

Brancheudvalg for træindustri
Brancheudvalg for byggematerialer og vinduer
Brancheudvalg for køkkener og møbler

Ledelse og sammensætning af udvalg
Hvert udvalg har en brancheformand, som sidder i TMI’s bestyrelse, og som udpeges et år ad
gangen i forbindelse med, at bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen. TMI’s
sekretariat bistår formanden med arbejdet i udvalget.
Brancheudvalgsformændene har ansvar for at sikre et passende antal medlemmer til deltagelse i
udvalget. Medlemmer, der ønsker at være med i et brancheudvalg og gøre deres indflydelse
gældende, kan henvende sig til sekretariatet eller formanden.
Formanden leder møderne og definerer, hvordan mødeformen og -frekvensen skal være.
Formål og mandat
Brancheudvalgene skal sikre, at alle medlemssegmenter i TMI kan komme til orde og har
indflydelse på TMI’s arbejde. Titlerne på udvalgene signalerer hvilke medlemmer, der kan komme
til orde hvor, og at der er opmærksomhed på, at disse virksomheder og segmenter er en del af TMI,
men ikke, at udvalgene skal dække alle relevante dagsordener i forlængelse heraf.
Brancheudvalgene skal sikre, at TMI’s bestyrelse er opmærksom på og prioriterer relevante
dagsordener. Brancheudvalgene kan indstille projekter eller indsatser til TMI’s bestyrelse, som der
kan sættes særlig økonomi eller sekretariatsressourcer af til. Projekter, der understøtter
foreningens fire fokusområder – bæredygtighed, certificering og mærkning, fremme af træ og
uddannelse, vil blive prioriteret højest.
Brancheudvalgene skal selvfølgelig overholde de politiske mandater, der vedtages i DI. Udvalgene
kan pege på, at TMI bør arbejde for at påvirke mandaterne – det vil ske gennem de sædvanlige
processer og samarbejder i DI og gennem udvalgsstrukturen i DI. Politikområder, der ikke dækkes
af DI, kan igangsættes efter råd fra eller sammen med relevante fagenheder i DI.
For at sikre TMI størst mulig gennemslagskraft og brug af de relativt få ressourcer i sekretariatet,
vil der være opmærksomhed på, hvilke indsatser øvrige interessenter allerede varetager, som man
ønsker at følge med i og evt. påvirke, hvilke samarbejder der med fordel kan etableres i og uden for
DI samt hvilke dagsordener og indsatser, der står tilbage, som TMI alene forfølger.
Brancheudvalgene fungerer som en vigtig sparringspartner for sekretariatet ift. aktuelle
dagsordener inden for de pågældende brancher, eks. faglige høringer, der modtages.

