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Formål og arbejdsfelt
Internationalt Udvalg skal i forhold til det internationale udviklings- og standardiseringsarbejde
rådgive om
•

retningen for Molios internationale engagement og relationer

•

samspillet mellem den internationale udvikling og Molios faglige udvikling

•

inddragelse af branchen i arbejdet

•

indarbejdelse af internationale standarder i Molios værktøjer og omvendt

•

Molios engagement i den nationale koordinering omkring international standardisering
samt om koordinering og afstemning af danske interesser og synspunkter på området

•

Molios virke som buildingSMART i Danmark både med hensyn til aktiviteter, organisering,
international deltagelse og implementering i Danmark
Sammensætning

•

Udvalget består af 5-7 medlemmer

•

Medlemmerne skal have væsentlig international indsigt og erfaring i internationalt
standardiserings- og udviklingsarbejde

•

Medlemmerne skal komme fra de relevante dele af byggeriets værdikæde

•

Et medlem skal om muligt være aktiv deltager i builingSMART International

•

Molios ledelse godkender sammensætning, formand og medlemmer på baggrund af
indstilling fra udvalget

•

Der skal sikres løbende fornyelse og aktiv deltagelse i udvalget

•

Molio faciliterer arbejdet i udvalget
Organisation og samarbejdsform

•

Udvalget refererer til Molios daglige ledelse

•

Udvalget har en formand, som er medlem af Molios Faglige Advisory Board

•

Udvalget drøfter mindst en gang årligt på forslag fra ledelsen et forslag til handlingsplan
for det internationale virke, som beskrevet under formål

•

Ledelsen bidrager med information om Molios øvrige virke og bringer udvalgets
anbefalinger/beslutninger ind i Molio

•

Udvalgets formand bidrager sammen med ledelsen til sammenhæng og forståelse på
tværs af Molios arbejde med udvikling og standardisering
Møder og sekretariatsbistand

•

Udvalget mødes efter behov, forventeligt fire gange årligt

•

Møder ledes af formanden i samarbejde med den ansvarlige for Molios internationale
aktiviteter

•

Udvalget sekretariatsbetjenes af Molio, som bl.a. sørger for dagsorden og referat
Honorering

•

Deltagelse i udvalget honoreres ikke

•

Rejseomkostninger refunderes for deltagere ved en afstand på mere end 50 km hver vej

Molio leverer digitale produkter og værktøjer, kurser, uddannelser, fagbøger og
branchenyheder til byggeriets professionelle.

Molio er buildingSMART
i Danmark.

