København 26. sep. 2020

Kommissorium for fagteknisk udvalg for tekstile gulvbelægninger
Formål
Udvalgets formål er at vedligeholde Gulvfaktas indhold om tekstile gulvbelægninger, så det til hver en
tid indeholder nyeste viden indenfor området.
Den naturlige produktudvikling og nye eller ændrede arbejdsmetoder nødvendiggør en løbende
ajourføring af Gulvfakta. Opdateringen er udvalgets ansvar hvorfor fagligheden i udvalget prioriteres
meget højt.
Gulvbranchens bestyrelse er øverste ansvarlig for indholdet i Gulvfakta, men det er udvalgene, der
bestemmer indholdet i Gulvfakta på hver deres område. Ny viden og ændringer går således gennem
udvalgene.
Arbejdsområde
Arbejdsområderne omhandler primært:






Tæpper med luv (tuftede og vævede)
Tæpper uden luv (fladvævede)
Fladt nålefilt
Nålefilt med luv
Måtter

Hvis ajourføringen omfatter væsentlige ændringer, sendes ændringen i høring blandt alle
Gulvbranchens medlemmer. Ved væsentlige ændringer forstås ændringer, som kan have indflydelse
for medlemmer af Gulvbranchens hverdag. Såfremt udvalget er i tvivl om, hvorvidt en ændring har
status som væsentlig, afgøres dette af bestyrelsen. Høringsperioden er 14 dage og udvalget
behandler indkommende høringssvar indenfor 14 dage efter høringsperioden. Behandlingen kan ske
via et online møde.
Bestyrelsen har ændringer på Gulvfakta på dagsordenen til hver møde.
Udvalgsmedlemmer
Udvalget sammensættes af både leverandør- og entreprenørmedlemmer blandt Gulvbranchens
medlemmer. Der tilstræbes en lige fordeling mellem leverandør- og entreprenørmedlemmer.
Udvalget sammensættes på en måde, så forskellige kompetencer er repræsenteret.
Formændene for de fagtekniske udvalg deltager i et årligt formandsmøde sammen med formanden og
næstformanden for Gulvbranchens bestyrelse samt Gulvbranchens branchechef og den fagtekniske
konsulent. Formandsmødet afholdes normalt i marts måned. Udvalgenes bemanding drøftes og
formændene orienterer om aktiviteterne i deres respektive udvalg, som faste punkter på dagsordenen.
Nye medlemmer
Hvis man ønsker at blive medlem af et udvalg, skal man kontakte Gulvbranchens fagtekniske
konsulent eller formanden for udvalget. Ansøgningen vil blive behandlet af udvalget ud fra
sammensætningen af fagligheden i udvalget. Dette sker indenfor 14 dage.

Udvalgsarbejdet
Der afholdes møder efter behov, typisk 2 til 5 møder årligt. Møderne planlægges af udvalgene selv,
hvorfor der er mødepligt med mindre sygdom forhindre dette. To afbud i træk uden gyldig grund kan
føre til eksklusion. Eksklusion af et udvalgsmedlem skal enstemmigt vedtages af udvalgets øvrige
medlemmer.
De fleste møder afholdes hos Gulvbranchen, men kan også afholdes online eller hos
udvalgsmedlemmerne. Møderne følger en på forhånd udsendt dagsorden og der skrives referat, der
dokumenterer mødernes indhold og forløb. Mødernes indhold planlægges i samarbejde mellem
formanden for udvalget og Gulvbranchens fagtekniske konsulent.
Udvalgene arbejder også sammen på tværs, når det fx gælder specialgulve, tekniske egenskaber og
kvalitetssikring mv.
Udvalget kan gøre brug af eksterne eksperter, hvis der er behov.
Økonomi
Udvalgsarbejdet er ulønnet. Alle rejseudgifter og forplejning i forbindelse med udvalgsarbejdet
afholdes af Gulvbranchen.
Aktiviteter
Gulvbranchen tilskynder sine medlemsvirksomheder til at overholde konkurrencelovgivningen i forhold
til alle foreningens aktiviteter, herunder møderne i de fagtekniske udvalg.
Som medlem af et af Gulvbranchens fagtekniske udvalg, er det ikke tilladt at deltage i aktiviteter, der
ulovligt har til formål eller følge at begrænse konkurrencen. Det er således ikke tilladt at udveksle
informationer om individuelle priser, marginer, rabatter, kreditbetingelser eller andre væsentlige
forretningsmæssige vilkår, der relaterer sig til medlemsvirksomheders produkter eller ydelser.
Det er ligeledes ikke tilladt at udveksle informationer om udbuds- eller kontraktvilkår, der kan indikere
konkurrenceforvridende adfærd, eller udveksle informationer om kvoter eller markedsopdeling.
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