Vedtægter for Frivillighedsrådet i Skive Kommune.

Frivillighedsrådet er et samarbejdsråd for frivilligt socialt arbejde i Skive Kommune.
§ 1 Formål
•
•
•
•
•
•
•

at koordinere den frivillige, ulønnede sociale indsats i Skive Kommune
at forbedre betingelserne for denne indsats
at styrke det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune
at være sparringspartner med Skive Kommune i sociale og sundhedsmæssige emner
at tage initiativ til afholdelse af temadage, debatter o.l.
at respektere afgrænsningen mellem den professionelle og den frivillige sociale indsats
at indstille medlemmer til Udvalget for Frivilligt socialt arbejde, der er et §17 stk. 4 udvalg under
Kommunalbestyrelsen i Skive Kommune. Udvalget udarbejder indstilling om fordeling af § 18
(tidligere §115) midler.

§ 2 Medlemmer
•
•
•
•

Som medlemsorganisation kan optages foreninger, kredse, organisationer og grupper, der udfører
frivilligt, socialt arbejde i Skive Kommune.
Medlemsorganisationerne skal have hjemsted i eller dække Skive Kommune.
Hver organisation har ét medlemskab og én stemme i den øverste myndighed,
Repræsentantskabet.
Indmeldelse i Frivillighedsrådet sker skriftligt og optagelse godkendes af bestyrelsen.

§ 3 Repræsentantskabet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der afholdes et årligt repræsentantskabsmøde, hvor medlemsorganisationerne har tale og
stemmeret ved deres valgte repræsentant.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes inden udgangen af marts.
Repræsentantskabsmødet indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af tid, sted og
dagsorden.
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før repræsentantskabsmødet.
Repræsentantskabet vælger bestyrelsen.
Ved valg til bestyrelsesposter kræves skriftlig afstemning.
Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af Medlemsorganisationerne ønsker det. Der udsendes skriftlig indkaldelse med mindst 8 dages varsel og
med angivelse af dagsorden.
Repræsentantskabet indstiller 5 medlemmer til Udvalget for Frivilligt Socialt Arbejde til
kommunalbestyrelsen.
Dagsorden for repræsentantskabsmødet:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Forelæggelse af budget
6. Indkomne forslag
7. Drøftelse af Frivillighedsrådets kommende virksomhed
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Eventuelt

§ 4 Bestyrelsen
•
•
•
•
•
•

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges således, at 2 afgår i lige år og 3 afgår i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, og fastsætter
selv sin dagsorden.
Bestyrelsen handler på Frivillighedsrådets vegne.
Bestyrelsen tager initiativ til forskellige aktiviteter i overensstemmelse med Frivillighedsrådets
formål.
Bestyrelsen sørger for information til brugerne af den frivillige sociale indsats.
Bestyrelsesreferater sendes til Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

§ 5 Økonomi
•
•
•
•
•

Frivillighedsrådets regnskab følger kalenderåret.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor Repræsentantskabet.
Regnskabet revideres af Skive Kommune.
Skive Kommune afholder de med driften af Frivillighedsrådet forbundne udgifter inden for en
ramme fastsat af kommunen.
Frivillighedsrådet tegnes af formanden og sekretæren.

§ 6 Nedlæggelse
•

Nedlæggelse af Frivillighedsrådet kræver 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder med
mindst 2/3 af de afgivne stemmer for.

§ 7 Kompetence
•

Tilslutning til Frivillighedsrådet indskrænker ikke den enkelte organisations integritet og
selvstændige styring. Det forudsættes, at fællesbeslutninger følges loyalt.

Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2007.
Godkendt af Sammenlægningsudvalget den 7/11 2006.
Godkendt af Repræsentantskabet den / 2007.
Godkendt af Repræsentantskabet den 27. marts / 2017.
Godkendt af Repræsentantskabet den 7. juli / 2020.

