Forretningsorden for Frivilligrådet i Rebild Kommune
Formål






Frivilligrådets formål er at medvirke til at udvikle det frivillige sociale arbejde i Rebild Kommune
Frivilligrådets kompetenceområde omfatter ikke det frivillige arbejde, der foregår på kommunens
ældrecentre. Kompetenceområdet omfatter alt andet frivilligt socialt arbejde i kommunen
Frivilligrådet kan både efter anmodning, men også på eget initiativ vejlede Byrådet i alle
spørgsmål om frivilligt socialt arbejde i kommunen
Frivilligrådet indstiller fordeling af § 18-midler til Sundhedsudvalget ud fra de gældende
retningslinjer for tildeling
Frivilligrådets forretningsorden vedtages af Byrådet

Sammensætning







Frivilligrådet har 8 medlemmer og 2 suppleanter
De 7 medlemmer og de 2 suppleanter kommer fra foreninger, organisationer og grupper, som
udfører frivilligt socialt arbejde i Rebild Kommune. Følgende gælder for medlemmer af
Frivilligrådet:
o Frivilligrådet sammensættes således, at medlemmerne kommer fra foreninger, der
arbejder med forskellige grupper, herunder både voksne og børn
o Som medlem af Frivilligrådet er man repræsentant for frivilligheden og den mangfoldighed
af projekter, interesser, personer mv., som findes indenfor det frivillige liv i kommunen.
Det enkelte medlem af rådet fungerer således ikke som repræsentant for den forening,
organisation eller gruppe, som man er medlem af. Det er derfor et krav til medlemmerne,
at de skal kunne se forskellighed i frivilligheden som en styrke
1 medlem udpeges af Sundhedsudvalget blandt udvalgets medlemmer. Dette medlem har ikke
stemmeret. Såfremt dette medlem skulle udtræde af Frivilligrådet, udpeger Sundhedsudvalget et
nyt medlem.
1. suppleanten har stemmeret i tilfælde 1 eller flere medlemmers fravær. 2. suppleanten har
stemmeret i tilfælde af 2 eller flere medlemmers fravær, eller i tilfælde af 1 medlem og 1.
suppleantens fravær.
Medlemskab i Frivilligrådet er frivilligt og ulønnet.

Valg







Frivilligrådet afholder et årligt møde ved udgangen af 1. kvartal, hvor der afholdes valg til rådet.
Frivilligrådet inviterer alle foreninger, organisationer og grupper, der udfører frivilligt socialt
arbejde i kommunen.
Frivilligrådet vælges for 2 år ad gangen. 3 medlemmer er på valg i lige år. 4 medlemmer er på
valg i ulige år. Der vælges 2 suppleanter hvert år for ét år ad gangen.
De inviterede frivillige foreninger, organisationer og grupper melder kandidater ind til
Frivilligrådet
På mødet vælges kandidaterne ved almindeligt valg. Hver fremmødt person fra de frivillige
foreninger, organisationer og grupper har 1 stemme.
De kandidater, der modtager flest stemmer, vælges som medlemmer af Frivilligrådet, såfremt der
både er mindst én repræsentanter for frivilligt arbejde med henholdsvis børn og voksne i rådet.
Hvis stemmefordelingen betyder, at der ikke er mindst én repræsentant i Frivilligrådet, fra
henholdsvis børne- eller voksenområdet, tilfalder den sidste plads i rådet den fra det respektive
område, der har fået flest stemmer. Børneområdet og voksenområdet defineres således, at de
aktiviteter, de pågældende foreningers formål og aktiviteter udelukkende beskæftiger sig med
aktiviteter for personer over eller under 18 år. Bestemmelserne omkring repræsentation af
børne- og voksenområdet gælder således ikke foreninger, hvis aktiviteter beskæftiger sig med
begge grupper.
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Den med flest stemmer, som ikke opnår valg til rådet, tildeles posten som 1. suppleant.
Kandidaten med næstflest stemmer, som ikke opnår valg til rådet, tildeles posten som 2.
suppleant.
Efter hvert valg konstituerer Frivilligrådet sig selv med en formand og en næstformand.

Afholdelse af møder











Frivilligrådet mødes som udgangspunkt den tredje torsdag i lige måneder. Formanden indkalder
til mødet i samarbejde med Center Sundhed ved fremsendelse af dagsorden senest 1 uge før
mødets afholdelse. Dagsorden indeholder altid punktet godkendelse af dagsorden. Under dette
punkt kan medlemmerne kan få punkter på dagsorden, som der kan træffes beslutning om.
Dagsorden sendes både til medlemmer og suppleanter.
Derudover holder Frivilligrådet møde, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 af
rådets medlemmer anmoder om det.
Medlemmerne deltager i mødet sammen med Center Sundhed, der yder sekretariatsbistand og
stiller lokaler til rådighed. Suppleanter deltager i møderne og har stemmeret, når der er fravær af
rådets medlemmer.
Frivilligrådets medlemmer kan få et punkt optaget på dagsorden ved at sende det til formanden
eller sekretariatet i Center Sundhed senest 2 uger før mødet afholdes.
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
Der udsendes referat med rådets beslutninger senest en uge efter mødets afholdelse til rådets
medlemmer og suppleanter.
Et referat betragtes som godkendt, med mindre, at et eller flere medlemmer af Frivilligrådet gør
indsigelser senest 1 uge efter udsendelsen.
Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde, meldes der afbud til formanden.

Godkendt af byrådet 27/12 2014.
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