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Mandat for FSi programutvalg
Vedtatt av FSi’s styre 28. august 2008.
1. Målsetting
Øke medlemsbedriftenes forretningsmuligheter i Forsvaret innenfor sine
respektive programområder.
2. Oppgaver
a. Informasjonsutveksling og dialog med Forsvarets programområder
i. Programutvalget representerer FSi i dialogen med
programområdenes støttefunksjoner.
ii. Utvalget fremmer forslag fra industrien om
samarbeidsprosjekter innenfor respektive programområder
gjennom områdenes støttefunksjoner.
iii. Utvalget forbereder og koordinerer industriens innspill til de
årlige programkonferansene med Forsvarets
programområder på vegne av FSi.
iv. Utvalget er ansvarlig for å formidle informasjon fra arbeidet i
støttefunksjonene til medlemsbedriftene.
b. Promotering og tilrettelegging av samarbeid mellom
medlemsbedriftene
i. Foreslå tiltak og aktiviteter som fremmer samarbeid mellom
FSis medlemsbedrifter i den hensikt å øke
forretningspotensialet i Forsvaret innenfor programområdet.
ii. Oppfordre og ta initiativ til etablering av klynger og andre
nettverksordninger for å styrke konkurransekraften til
medlemsbedriftene overfor Forsvaret.
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c. Planlegge og gjennomføre aktuelle tiltak og arrangementer i
samarbeid med FSis administrasjon
3. Sammensetning
Programutvalget består av seks representanter fra medlemsbedrifter i FSi.
Alle medlemsbedrifter kan nominere representanter til utvalget. Utvalget skal
ha en leder som er ansvarlig for å samle utvalget ved behov. Lederen er
utvalgets kontaktpunkt for medlemsbedriftene og FSis administrasjon og
styre.
4. Oppnevning
Programutvalget oppnevnes av FSis styre, som også utpeker utvalgsleder og
nestleder. Vervet som utvalgsmedlem er personlig. Utvalgsmedlemmene
oppnevnes for en periode på to år. Ved første gangs etablering av utvalget
oppnevnes tre representanter for en periode på to år og tre representanter for
en periode på tre år. Leder og nestleder oppnevnes alltid for en periode på to
år.
5. Renominasjon og gjenoppnevning
Utvalgsmedlemmer kan renomineres og gjenoppnevnes

