FORRETNINGSORDEN FOR STEVNS KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG

I henhold til § 35 i Folkeoplysningsloven, nedsætter Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune et Folkeoplysningsudvalg.
§1

Folkeoplysningsudvalget har til opgave, at udføre de opgaver der er tillagt udvalget i henhold til lov om
støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, inden for de
økonomiske rammer og de retningslinjer, som fastsættes af kommunalbestyrelsen.
§2

Folkeoplysningsudvalget består af 9 medlemmer.
a) 3 medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer.
b) 3 medlemmer godkendes af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra oplysningsforbund og andre foreninger, hvis virksomhed hovedsageligt omfatter undervisning, studiekreds og foredragsvirksomhed for voksne.
c) 3 medlemmer godkendes af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra foreninger, under det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
d) en tilforordnet fra Ungdomsskolebestyrelsen
Der udpeges personlige stedfortrædere for medlemmerne b og c.
§3

Medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget udpeges for en 4 årig periode, svarende til den kommunale valgperiode. Valg til Folkeoplysningsudvalget finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg. Udvalget fungerer indtil udgangen af den måned i hvilken nyt valg til dette har fundet
sted.
Stk. 1. De i § 2 b og c nævnte medlemmer vælges på et af kommunen indkaldt fællesmøde. Opnås der enighed blandt de fremmødte foreninger er medlemmerne valgt. Enigheden skal
være opnået både i § 2 stk. b og c for at medlemmerne er valgte.
Opnås der ikke enighed indstiller foreningerne kandidaterne til kommunalbestyrelsen, som
så vælger medlemmerne.
§4

Hvis et medlem af Folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden indtræder stedfortræder.
Stk 1. Når et medlem har forfald, kan formanden indkalde stedfortræder til midlertidigt, at tage
sæde i udvalget. Har et medlem forfald i mere end 3 måneder, skal stedfortræder indkaldes.
Stk. 2. Er et medlem inhabil kan formanden indkalde stedfortræderen.
Stk. 3. Er der ved et medlems udtræden af Folkeoplysningsudvalget ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden.
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§5

Efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget, kan der nedsættes underudvalg, beslutning herom
træffes af kommunalbestyrelsen.
§6

Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand og næstformand på sit første møde i valgperioden og fastsætter selv sin forretningsorden.

§7

Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre.
Stk. 1. Folkeoplysningsudvalget fastlægger en møderække for ét år ad gangen. Dette sker så vidt
muligt på sidste møde forud for det år, møderækken fastlægges for.
Stk. 2. Dagsorden udsendes 5. hverdag før mødet, d.v.s. om fredagen, når mødet holdes om
torsdagen ugen efter.
Stk. 3. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden samt Kultur & Fritid senest 8 dage før mødet afholdes.
Stk. 4. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.
Stk. 5. Formanden leder møderne, forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at
beslutningerne indføres i beslutningsprotokol. I formandens fravær, er det næstformandens
opgave.
Stk. 6. Ved hvert møde underskrives beslutningsprotokollen af mødets deltagere.
Stk. 7. Formanden drager omsorg for udførelsen af beslutningerne.
§8

Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 1. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§9

Udgifterne ved Folkeoplysningsudvalget og dets underudvalgs virksomhed afholdes af kommunen.
Kultur & Fritid er sekretær for udvalget og stiller sekretariat til rådighed.
§ 10

Dagsordener og referater fra Folkeoplysningsudvalget møder offentliggøres som for de stående
udvalg.
Vedtaget af Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune den ___________________
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