İyi yönetim için
Yönetim kurulu üyeleri için en önemli 10 ipucu
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Yardım kuruluşunuzun yardım
amacının ne olduğunu bilin ve
sizin ve yardım kuruluşunuzun
o doğrultuda çalıştığınızdan
emin olun – emin değilseniz,
eylemlerinizin yardım
kuruluşunuzun yardım amacını
tanıtıp tanıtmadığını kendinize
sorun.
Rolünüze ilişkin olarak açık olun
ve yardım kuruluşunuzdaki
gönüllülerin, üyelerin, yönetim
kurulu üyelerinin, müşterilerin
veya çalışanların rollerinin
ve sorumluluklarının iyice
anlaşıldığından emin olun
Yardım kuruluşunuzun mali
konumunu anlayın ve mali
bildirimlerini iyice bilin – yönetim
kurulunuzdaki herkes, yardım
kuruluşunuzun mali konularının
iyi yönetildiğinden emin olma
sorumluluğunu paylaşır.
Yönetim kurulu üyesi olarak
sorumluluklarınızı ve yasal
görevlerinizi, bir yönetim kurulu
üyesi olarak kararlar verirken,
özellikle de zor kararları verirken,
aklınızdan çıkarmayın.

Tüzüğünüzün bir kopyasını edinin:
onu okuyun, anlayın, maddelerini
izleyin ve emin olmadığınızda diğer
yönetim kurulu üyelerine sorun
veya profesyonel tavsiye alın.
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Yönetim kurulu üyeleri bir grup
olarak hareket etse de, başkalarının
peşinden gitmeyin. Bazen, diğer
yönetim kurulu üyelerinden
farklı bir görüşe sahip olma
anlamına gelse bile, daima yardım
kuruluşunuz için en iyisi olduğuna
inandığınız şeyi yapın.

Yardım kuruluşunuzun (ACNC ve
diğer düzenleyiciler gibi) hükümet
dairelerine karşı yükümlülüklerini
anlayın ve yardım kuruluşunuzun
bunları yerine getirdiğinden emin
olun.

Diğer yönetim kurulu üyelerini
dinleyin ve bir ekibin parçası
olarak çalışın. Yönetim kurulunuz
kuruluşun toplu sorumluluğunu
paylaşır ve siz yönetim kurulu
üyelerini çalışma arkadaşı olarak
görmelisiniz.
Çıkar çatışmalarını sorumlu bir
şekilde beyan etmek ve gereğini
yapmak için kendinize güvenin.
Çoğu yönetim kurulu üyeleri çıkar
çatışmalarıyla karşılaşır ve bunları
sorumlu bir şekilde ele almak için
kendinize güvenin.
Daima yardım kuruluşunuzun
en iyi çıkarları için çalışın – bir
yönetim kurulu üyesi olarak yardım
kuruluşunuzun çıkarlarını kendi
kişisel çıkarlarınızın önüne koyma
sorumluluğunuz vardır.

ACNC ile ilişkiye geçin
Telefon: 13 ACNC (13 22 62)
Elektronik posta: advice@acnc.gov.au
Posta: Advice Services, Australian Charities and Not-for-profits Commission, GPO Box 5108, Melbourne VIC 3001
Faks: 1300 232 569
Bizimle İngilizce’den başka dillerde iletişim kurmak için ücretsiz Yazılı ve Sözlü Çeviri Servisi’ni (TIS) kullanabilirsiniz. Bu servisi kullanmak için
13 14 50’den TIS’i arayın ve bizi 13 22 62’den aramak için bir tercüman isteyin.
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