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Forretningsorden for Frivilligrådet 
 
1. Formål  
Frivilligrådet skal understøtte udviklingen af det frivillige sociale arbejde i Rebild Kommune og være binde-
led mellem kommunen og de frivillige sociale foreninger og grupper. Rådet skal således medvirke til en god 
dialog og et godt samarbejde mellem alle samarbejdspartnere i relation til det frivillige sociale arbejde.  
 
2. Opgaver 
 
 Frivilligrådet bidrager til nytænkning og udvikling på frivilligområdet gennem dialog med de frivillige so-

ciale organisationer, grupper og enkeltpersoner, kommunens politikere og ansatte, samt Frivilligcenter 
Rebild.  

 Frivilligrådet deltager aktivt i planlægningen og afviklingen af kommunale arrangementer for frivillige.  
 Frivilligrådet beslutter fordelingen af tilskud fra §18-midlernes udviklingspulje til frivilligt socialt arbejde 

og orienteres af Forvaltningen om tildelingen af de øvrige typer tilskud. 
 Frivilligrådet arrangerer årsmøde, hvor der er valg til Frivilligrådet, og hvor rådets årsberetning frem-

lægges. 
 Frivilligrådet skal efter anmodning og på eget initiativ vejlede Rebild Kommunes byråd i  

spørgsmål om det frivillige sociale arbejde. 
 Frivilligrådet afholder seks møder om året. 
 
3. Sammensætning  
 Frivilligrådet har syv medlemmer og to suppleanter.  
 Frivilligrådet sammensættes af repræsentanter fra det frivillige sociale område, og det tilstræbes, at 

det frivillige sociale område er bredt repræsenteret blandt medlemmerne. 
 Frivilligrådets repræsentanter skal uanset bagland arbejde på vegne af hele det frivillige sociale område 

og dets mangfoldighed af projekter, interesser, personer mv.  
 Førstesuppleanten har stemmeret i tilfælde af et eller flere medlemmers fravær. Andensuppleanten 

har stemmeret i tilfælde af to eller flere medlemmers fravær, eller i tilfælde af ét medlem og førstesup-
pleantens fravær. 

 Medlemskab af Frivilligrådet er frivilligt og ulønnet. 
 
4. Afholdelse af møder 
 Sekretariatsfunktionen for Frivilligrådet varetages af Center Sundhed, Kultur og Fritid. 
 Dagsordenen udarbejdes i et samarbejde mellem Center Sundhed, Kultur og Fritid og formanden og ud-

sendes senest en uge før mødet. Alle fra rådet kan bidrage til dagsordenen.  
 Møderne afholdes med formanden som mødeleder. I formandens fravær er det næstformanden, der er 

mødeleder. 
 Frivilligrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 
 Suppleanterne kan deltage i møderne, hvis de ønsker det. 
 Der udsendes referat til rådets medlemmer og suppleanter senest en uge efter, der har været afholdt 

møde. 
 Referatet betragtes som godkendt med mindre et eller flere medlemmer af Frivilligrådet gør indsigelse 

senest en uge efter udsendelsen. 
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 Dagsordener, referater og information om Frivilligrådets medlemmer, samt forretningsordenen er til-
gængelig for alle borgere på Rebild Kommunes hjemmeside. 

 
5. Årsmøde 
 Frivilligrådet afholder et årsmøde ved udgangen af første kvartal. Til dette møde afholdes valg til rådet. 
 Frivilligrådet inviterer alle foreninger, organisationer og grupper, der udfører frivilligt socialt arbejde i 

kommunen til årsmødet. 
 Frivilligrådet vælges for to år ad gangen. Tre medlemmer er på valg i ulige år. Fire medlemmer er på 

valg i lige år. Der vælges to suppleanter for et år ad gangen. 
 De inviterede frivillige foreninger, organisationer og grupper melder ind med kandidater på selve års-

mødet. 
 Til mødes foreslås en dirigent, der skal godkendes af de fremmødte.  
 Center Sundhed, Kultur og Fritid står for stemmeoptællingen. 
 
 På årsmødet stemmes der på de opstillede kandidater ud fra følgende regler:  

o Hver fremmødte person fra de frivillige foreninger, organisationer og grupper har stemmeret. 
o Der stemmes på én over halvdelen af dem, der er på valg. Det betyder, at der skal der stemmes 

på tre kandidater, når der er fire på valg. (4 divideret med 2 + 1 = 3) 
o Det samme gælder, når der er tre på valg. Her stemmes også på tre. (3 divideres med 2 + 1 = 

2,5 og der rundes op til 3) 
o Den med flest stemmer, som ikke opnår valg til rådet, tildeles posten som førstesuppleant. 

Kandidaten med næstflest stemmer, som ikke opnår valg til rådet, tildeles posten som an-
densuppleant. 

o Efter valget konstituerer Frivilligrådet sig med en formand og en næstformand til det efterføl-
gende møde. 

Frivilligrådets forretningsorden vedtages af Rebild Kommunes sundhedsudvalg.  
 
Godkendt af Sundhedsudvalget den 28.9.2021. 
 
 


