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Styregruppen har ikke økonomisk ansvar i projektet.

Styregruppen arbejder i møder, som afholdes ca. to gange årligt.
Sekretariatet for C2C CC udsender en dagsorden mindst en uge
inden mødet indeholdende en kort sagsfremstilling, indstilling til
beslutning samt nødvendige bilag. Blandt bilagene er et kortfattet
status- og fremdriftsnotat.
Udsendelsen sker elektronisk.
Styregruppen inviteres til at mødes fysisk. Der kan suppleres med
videoopkobling om nødvendigt. Møder afholdes i Region Midtjyllands
geografi. Gerne hos partnere, så der er mulighed for at opleve det
praktiske arbejde i forbindelse med styregruppemøderne.
Styregruppen forventes primært at drøfte de oplæg og problemstillinger, som Sekretariatet fremlægger. Men Styregruppens
medlemmer kan også bringe emner op til drøftelse. Dette sker ved
henvendelse til Sekretariatet senest to uger inden mødet, så emnet
kan forelægges sammen med de øvrige dagsordenspunkter.
Dagsorden udsendes senest en uge inden mødet.

Sammensætning

Styregruppen er sammensat så den bredt dækker de forskellige
partnertyper i C2C CC, suppleret med repræsentanter for centrale
aktører indenfor klimatilpasning i Danmark. Styregruppen kan ændre
sammensætning undervejs i projektforløbet.
Medlemskab er personligt med reference til organisationen, og
stedfortræder sendes med forudgående godkendelse af formanden.
Medlemskabet strækker sig over to år med mulighed for genvalg.
Ved projektstart er Styregruppen sammensat som følger.
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