FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET MORSØ KOMMUNE
VEDTÆGT

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Morsø Kommune iflg. folkeoplysningsloven.
§1
Der nedsættes et Folkeoplysningsudvalg på 7 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges af og
blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
De resterende 5 medlemmer udgøres af repræsentanter fra foreninger, hvis virksomhed
hovedsagelig omfatter undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne og fra
foreninger hvis virksomhed omfatter idræt og idébestemt samfundsengagerende børne- og
ungdomsarbejde herunder ungdomsklubvirksomhed og som får tilskud efter folkeoplysningsloven
eller får anvist lokaler.
§2
Valg af de 5 repræsentanter sker i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning således:
-

Ungdomsrådet repræsenteres af formanden eller dennes stedfortræder.
At der vælges 1 medlem fra foreninger der tilbyder undervisning, studiekredse og
foredragsvirksomhed for voksne.
At der vælges 3 medlemmer fra foreninger der tilbyder idræt og idébestemt
samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde.

Der indstilles og vælges stedfortrædere for alle medlemmer til folkeoplysningsudvalget.
Valgperioden følger den kommunale valgperiode, dog tiltrædes der først 1. februar og fratrædes
31. januar. Valg til Folkeoplysningsudvalget finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg
og senest med udgangen af december.
Med henblik på valg af de 4 medlemmer fra folkeoplysende foreninger og voksenundervisning
afholdes der valgmøde, hvortil foreninger indbydes, der det seneste år inden valget har
gennemført folkeoplysende virksomhed med tilskud eller har fået anvist lokaler til folkeoplysende
virksomhed.
Opnås der på mødet enighed om valg af de 4 medlemmer og stedfortrædere, anses de
pågældende for valgte.
Med henvisning til ovenstående indbydes de nævnte foreninger til at deltage i valgmødet med 2
repræsentanter.

Opnås der ikke enighed på valgmødet om valg af medlemmer, vælger Kommunalbestyrelsen 4
medlemmer til udvalget på grundlag af de fremkomne indstillinger på mødet.
§3
Chefen for Fritidsområdet eller dennes stedfortræder deltager i Folkeoplysningsudvalgets møder
uden stemmeret.
§4
På Folkeoplysningsudvalgets første møde vælges formand og næstformand ved almindeligt
flertalsvalg, og udvalget fastsætter sin forretningsorden.
§5
Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede
medlemmer er til stede. Udvalgets møder afholdes for lukkede døre. Udvalget vil dog kunne
indbyde andre til at deltage i et møde, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.
§6
Der føres protokol over udvalgets beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde,
hvilke personer der har været fraværende.
Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.
Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelse tilført protokollen og medsendt udvalgets
udtalelser og beslutninger.
Chefen for Fritidsområdet eller dennes stedfortræder er udvalgets sekretær og fører under
møderne udvalgets protokol.
§7
Folkeoplysningsudvalget udøver som virksomhed inden for de mål og rammer, som
Kommunalbestyrelsen fastsætter.
§8
Folkeoplysningsudvalget sikrer gennem sin virksomhed, at der sker løbende overvejelser og
drøftelser om mål og indhold for det kommunale engagement i den folkeoplysningsvirksomhed
der udfolder sig i kommunen.

§9
Folkeoplysningsudvalget løser sine opgaver i henhold til folkeoplysningsloven og Morsø
Kommunes Fritidspolitik.
§10
Folkeoplysningsudvalget kan afgive udtalelser og stille forslag til Kommunalbestyrelsen, om de
spørgsmål, der vedrører virksomhed efter folkeoplysningsloven. Folkeoplysningsudvalget skal
afgive erklæring i alle sager, der forelægges af kommunalbestyrelsen.
§11
De medlemmer af Folkeoplysningsudvalget, der også er kommunalbestyrelsesmedlemmer,
honoreres ikke særskilt, men modtager vederlag og befordringsgodtgørelse efter reglerne i lov om
kommunernes styrelse.
Til de medlemmer af Folkeoplysningsudvalget, der ikke er kommunalbestyrelsesmedlemmer ydes
diæter og befordringsgodtgørelse iflg. kommunalbestyrelsens beslutning.
Der ydes ikke erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.
Godkendt i Børne- og Kulturudvalget
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