Styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Faxe kommune

Folkeoplysningsudvalgets opgaver/kompetencer
§ 1.
Folkeoplysningsudvalget (§ 35. stk. 2 udvalget) tillægges opgaver på det folkeoplysende
område, herunder fordeling af tilskud, lokaler mm. indenfor de retningslinjer og
økonomiske rammer som Byrådet i Faxe Kommune fastsætter.
Folkeoplysningsudvalgets sammensætning
§ 2.
Folkeoplysningsudvalget består af 13 medlemmer, der sammensættes således:
2 medlemmer vælges af Byrådet
2 repræsentanter fra oplysningsforbund og andre foreninger, der modtager tilskud til
folkeoplysende voksenundervisning
5 repræsentanter fra idrætsforeningerne
1 repræsentant fra børne- og ungdomssamrådets område
1 repræsentant fra handicapområdet
2 repræsentant fra børneområdet, øvrige foreninger og andre initiativtagere
Hvis der ikke kan vælges en repræsentant fra et af ovennævnte områder, kan der i stedet
for vælges en ekstra repræsentant fra et af de andre ovennævnte områder.
Stk. 2
For hvert medlem af folkeoplysningsudvalget udpeger medlemmet selv én eller i prioriteret
rækkefølge flere stedfortrædere.
Stk. 3
En repræsentant for Kulturafdelingen deltager i folkeoplysningsudvalgets møder som
udvalgets sekretær. Sekretæren har ikke stemmeret.
Hvem kan vælges til udvalget
§ 3.
Alle personer er valgbare til folkeoplysningsudvalget, blot de foreslås af en forening, der
opfylder betingelserne i § 4 jf. kapitel 4 og 5 i Folkeoplysningsloven.
Stk. 2
Personer, der foreslås valgt til folkeoplysningsudvalget, behøver ikke at være medlem af
den forening, der stiller forslaget, de behøver ikke at være fyldt 18 år.
Stk. 3
Personer, der ikke har bopæl i kommunen, har mulighed for at blive indstillet til
Folkeoplysningsudvalget.
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Valgperioden
§ 4.
Folkeoplysningsudvalgets valgperiode følger Byrådets valgperiode. Valget skal være
foretaget senest 1. april i det efterfølgende år. Medlemmerne fortsætter til udgangen af
den måned, hvor nyvalg har fundet sted.
§ 5.
Hvis et medlem af folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden, indtræder
stedfortræderen. Har et medlem forfald i mindst 3 måneder skal stedfortræderen indkaldes. Inhabilitet afklares inden behandlingen af dagsordenpunktet påbegyndes.
Stk. 2
Er der ved et medlems udtræden af folkeoplysningsudvalget ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden.
Stk. 3
Et foreningsudpeget medlem af folkeoplysningsudvalget kan vælge at blive siddende
hele valgperioden, selv om vedkommende fraflytter kommunen eller udtræder af den
forening vedkommende er indstillet af.
Valgproceduren
§ 6.
På det konstituerende møde vælger Byrådet 2 af sine medlemmer til Folkeoplysningsudvalget. Samtidig vælges stedfortrædere.
§ 7.
Foreningsrepræsentanter indstilles på et valgmøde. I mødet deltager max. 2 repræsentanter fra hver forening. Kun fremmødte deltagere har indflydelse. Der kan således ikke
gives indstillinger pr. fuldmagt.
Stk. 2
Er der ikke indstillet et tilstrækkeligt antal foreningsrepræsentanter skal foreningerne senest
14 dage efter mødet fremsende skriftlig indstilling om kandidater til Byrådet.
Stk. 3
Indstillinger til valg af repræsentanter til hvert foreningsområde, godkendes af Byrådet.
§ 8.
Repræsentanter for foreninger, der i det seneste år op til datoen for valget til Folkeoplysningsudvalget, har gennemført folkeoplysende virksomhed i kommunen, kan foreslå kandidater til Folkeoplysningsudvalget.
Stk. 2.
Repræsentanter for foreninger inden for hvert område kan kun foreslå kandidater til at
repræsentere det pågældende foreningsområde.
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Stk. 3.
For at bidrage til ligestilling skal der inden for hvert område indstilles en mand og en kvinde
i overensstemmelses med Ligestillingslovens regler.
Mødevirksomhed
§ 9.
Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand og næstformand.
§ 10.
Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre.
Stk. 2
Udvalget kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af
særlig interesse for dem.
§ 11.
På udvalgets første møde aftales mødedage og mødeterminer for valgperioden, med
minimum 4 møder pr år.
Stk. 2
Ekstraordinære møder afholdes, når det ønskes af formanden eller af 3 udvalgsmedlemmer. Der skal angives punkter til dagsordenen. Formanden fastsætter tid og sted for
mødet.
§ 12.
Til de ordinære møder fastsætter formanden dagsorden, der fremsendes med eventuelle
bilag til medlemmerne senest 4 hverdage inden mødet.
Stk. 2
Mødeindkaldelse til ekstraordinære møder udsendes så vidt muligt 14 dage før.
Stk. 3
Ønsker et medlem et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden
senest 8 dage før mødets afholdelse.
§ 13.
Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol.
Stk. 2
I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke medlemmer, der ikke har deltaget i
mødet samt navn på eventuelle stedfortrædere.
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Stk. 3
Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt
udvalgets udtalelser og beslutninger til andre myndigheder.
§ 14.
Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Stk. 2
Medlemmerne kan kun deltage i udvalgets afstemninger, når de er personligt til stede.
Stk. 3
Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved eventuel stemmelighed er
formandens stemme udslaggivende.
Udgifter til folkeoplysningsudvalgets virksomhed
§ 15.
Folkeoplysningsudvalgets medlemmer modtager diæter efter reglerne i lov om kommunernes styrelse.
Stk. 2
Udgifterne til udvalgets og eventuelle underudvalgs virksomhed afholdes af Faxe
Kommune, der også stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget.
Ikrafttræden/overgangsbestemmelser
§ 16.
Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2012, og gælder indtil byrådet godkender eventuelle ændringer. Første valgperiode for Folkeoplysningsudvalget bliver fra 1. januar 2012 til
31. december 2013.
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