SORØ KOMMUNE
Vedtægt for Folkeoplysningsrådet i Sorø Kommune
Folkeoplysningsrådet er nedsat i henhold til Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2 (LBK 854), inden
for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter
Folkeoplysningslovens § 34, stk. 3 (Udviklingspuljen).
I Sorø Kommune nedsættes et Folkeoplysningsråd
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1. Folkeoplysningsrådets opgaver
2. Folkeoplysningsrådets sammensætning
3. Valgprocedure
4. Valgperiode
5. Udtrædelse i valgperioden
6. Underudvalg
7. Forretningsorden
8. Vederlag m.v.
9. Møder og fastsættelse af dagsordener
10 Beslutningsdygtighed

§ 1. Folkeoplysningsrådets opgaver
Folkeoplysningsrådet er et høringsorgan.
Folkeoplysningsrådet udfører de opgaver, der er tillagt et § 35 stk. 2 udvalg i henhold til Folkeoplysningsloven inden for de økonomiske rammer kommunalbestyrelsen fastlægger.
Byrådet inddrager Folkeoplysningsrådet i alle sammenhænge af generel betydning for folkeoplysende
virksomhed - herunder:
1) folkeoplysningspolitikken
2) kommunens budget for området og
3) kommunens regler for tilskud til folkeoplysning
De overordnede retningslinjer for Folkeoplysningsrådets arbejde fastlægges i den kommunale
folkeoplysningspolitik.
§ 2. Folkeoplysningsrådets sammensætning
Folkeoplysningsrådet består af 8 medlemmer





3 repræsentanter, der repræsenterer foreninger der tilbyder idræt, heraf mindst
én der tilbyder aktiviteter for medlemmer med nedsat funktionsevne.
2 repræsentanter, der repræsenterer foreninger, der tilbyder andre aktiviteter
end idræt, heraf mindst én plads til uniformerede korps.
2 repræsentanter fra foreninger, der tilbyder Folkeoplysende voksenundervisning.
1 repræsentant, der repræsenterer de selvorganiserede.

Der vælges en suppleant fra hvert område.
§ 3 Valgprocedure
Stk. 1. Valg til Folkeoplysningsrådet finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg og senest
inden 1. april i det efterfølgende år.
Stk. 2. Kultur og Fritid indkalder med mindst 14 dages varsel til et møde, hvortil
der indbydes repræsentanter for de i § 2 nævnte grupper.
Stk. 3. Opnås der på mødet enighed om valg af medlemmer og suppleanter, anses de pågældende
for valgt.
§ 4 Valgperiode
Medlemmernes valgperiode følger Byrådets valgperiode.
Folkeoplysningsrådet fungerer indtil udgangen af den måned, i hvilket nyt valg til dette har fundet
sted og senest inden den 1. april.

§ 5 Udtrædelse i valgperioden
Stk. 1. Hvis et medlem af Folkeoplysningsrådet udtræder i løbet af valgperioden, indtræder suppleanten.
Stk. 2. Er der ved et medlems udtræden af Folkeoplysningsrådet ingen suppleanter, foretages
suppleringsvalg for resten af valgperioden. Valget gennemføres i henhold til § 3.
§ 6 Underudvalg
Folkeoplysningsrådet kan nedsætte permanente eller midlertidige underudvalg efter behov.
§ 7 Forretningsorden
Folkeoplysningsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.
Kultur og Fritid yder den nødvendige sekretærbistand.
§ 8 Vederlag
Der udbetales ikke diæter og vederlag.
§ 9 Møder og fastsættelse af dagsordener
Stk. 1 Folkeoplysningsrådet afholder møder så ofte minimum 5 medlemmer finder det fornødent. Dog
højst en gang pr. måned og mindst to gange årligt.
Stk. 2 Kultur og Fritid indkalder til møde i dialog med Folkeoplysningsrådet jf. rådets forretningsorden.
Stk. 3 Kultur og Fritid fastsætter mødets dagsorden på baggrund af indkomne punkter.
Dagsorden udsendes senest 8 hverdage før mødets afholdelse.
Stk. 4. Kultur og Fritid fastsætter i samarbejde med Folkeoplysningsrådet møder og varetager den
nødvendige sekretærfunktion.
§ 10 Beslutningsdygtighed
Folkeoplysningsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
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