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Retningslinier for valg til Folkeoplysningsudvalget 2014-2017 og forslag til
ændringer.

6. oktober 2017

Gældende retningslinier for valg
Valgperioden er 4 årig og medlemmernes
valgperiode følger byrådets valgperiode. Der
gennemføres valg for perioden januar/februar 2014 –
31. december 2017.

Forslag til retningslinier for valg (i kursiv)
Valgperioden er 4 årig og medlemmernes
valgperiode følger byrådets valgperiode. Der
gennemføres valg for perioden januar/februar 2018 –
31. december 2021.

Valget afholdes i januar/februar 2014 for udvalgets 9
foreningsmedlemmer. Det nye byråd udpeger
derudover 2 medlemmer af Kultur- og
Idrætsudvalget, samt eventuelle tilforordnede.

Valget afholdes i januar/februar 2018 for udvalgets 9
foreningsmedlemmer. Det nye byråd udpeger
derudover 2 medlemmer af Kultur- og
Idrætsudvalget, samt eventuelle tilforordnede.

Straks efter udvalgets nedsættelse træder udvalget
sammen i et konstituerende møde til valg af formand
og næstformand.
Valg til § 35 stk. 2 (Folkeoplysningsudvalget)
annonceres pr. brev/mail til alle opstillings- og
stemmeberettigede foreninger mindst 4 uger før
afholdelse af valget med information om, hvem der
kan stille op.
Hvem kan foreslå kandidater
Foreninger, der kan modtage tilskud efter kapital 3 i
folkeoplysningsloven, kan foreslå kandidater på
foreningens respektive område.
Hvem har stemmeret
Alle foreninger, der er berettigede til at foreslå
kandidater, har stemmeret. Hver forening har 1
stemme. Foreninger kan dog lade sig repræsentere i
valgmødet ved 2 personer.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Det tilsendte
valgkort skal medbringes.
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Hvem kan vælges
Opstillingsberettigede er repræsentanter fra alle
foreninger, der kan modtage tilskud efter kapital 3 i
folkeoplysningsloven. Der opfordres til, at foreninger
opstiller en ligelig fordeling af både mænd og kvinder
i de enkelte valggrupper.
Alle - uanset bopæl og alder - er valgbare, hvis de
foreslås af en forening, der er berettiget til det. De
indstillede personer behøver ikke at være til stede
ved valget, men der skal foreligge tilsagn fra
indstillede personer.
Valghandlingen
Valgproceduren gennemgås for alle de
tilstedeværende.
Deltagerne samles gruppevis inden for hver kategori i
hvert sit lokale.
Derefter foreslås kandidater til medlemmer og
suppleanter i hver kategori. Er der enighed i den
enkelte kategori, er de foreslåede kandidater og
suppleanter valgt.
Hvis der ikke kan opnås enighed i den enkelte
kategori, foretages der skriftlig afstemning.
Først stemmes om medlemmerne. Den kandidat
(eller de kandidater, hvis der skal vælges flere end
1), der får flest stemmer er valgt. Ved stemmelighed
foretages lodtrækning på valgdagen.
Herefter foretages en selvstændig og ligeledes
skriftlig afstemning om suppleanterne.
I henhold til vedtægtens § 2, stk. 6 vælges for hvert
medlem mindst 1 - og gerne op til 3 suppleanter altså personlige suppleanter.
Når hver enkelt kategori har afsluttet valghandlingen,
udfyldes en “valgliste”. Af listen skal fremgå: navn og
adresse, tlf.nr./e-mail for de valgte medlemmer og
deres suppleanter.
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Hvis der ikke er kandidater til stede i
opstillingsmødet, kan der senest 7 dage efter mødet
foretages indstillinger. Hvis der kun er 1
indstillingsliste betragtes de indstillede som valgte.
Hvis der er mere end 1 indstillingsliste, så afholdes
der valg indenfor området indenfor 14 dage.
Hvis der ikke indstilles kandidater kan Kultur- og
Idrætsudvalget udpege et medlem for at sikre, at
området er repræsenteret i udvalget.
Afvikling af valget
Valget forestås af forvaltningen på vegne af byrådet
på grundlag af vedtagne vedtægter for
Folkeoplysningsudvalget og retningslinjer for valget.

