BESTYRELSESMODEL
Denne model er velegnet i kommuner, hvor der kan forventes få medlemmer af samrådet.
§ 1 navn og hjemsted
Stk. 1
Samrådets navn er (Kommunenavn) Folkeoplysende Voksenundervisningssamråd.
Stk. 2
Samrådet har hjemsted i ___________ kommune
§ 2 formål
Stk. 1
Samrådets formål er:
• At synliggøre den folkeoplysende virksomhed
• At optræde som talerør for medlemmerne i fælles anliggender
• At fremme samarbejdet mellem medlemmerne
• At fremme folkeoplysende tiltag
• At koordinere valg til kommunens folkeoplysningsudvalg
Stk. 2
Samrådet skal tilstræbe at udtale sig i enighed, ved uenighed skal denne klart fremgå af udtalelsen.
§ 3 medlemmer
Stk. 1
Som medlemmer optages aftenskoler, der af kommunen er godkendt som tilskudsberettiget iht.
Folkeoplysningsloven, samt andre lokale enheder, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning,
eks. Folkeuniversitetet og daghøjskoler.
Stk. 2
Samrådet er forpligtet til aktivt at opfordre alle de under stk. 1 nævnte aftenskoler til medlemskab
Stk. 3
Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 års varsel til en 1. januar.
§ 4 Bestyrelsen
Stk. 1
Bestyrelsen består af 1 bestyrelsesmedlem fra hver af de i § 3 nævnte medlemmer og har det
overordnede ansvar for Samrådet.
Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand
Stk. 3
Formanden indkalder til mindst 2 årlige møder
Stk. 4
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal af bestyrelsen har givet møde.
Stk. 5

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, blanke stemmer medtælles ikke, i sager,
der alene vedrører nogle medlemmer, jf. § 3, har alene bestyrelsesmedlemmer valgt af disse
stemmeret
Stk. 6
Lederforum er tilforordnet bestyrelsen.
Stk. 7
Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat
Stk. 8
Bestyrelsen tegnes af formand og næstformand i forening.
Stk. 9
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
§ 5 Lederforum
Stk. 1
Lederforum består af den øverste leder fra hver af de i § 3 nævnte medlemmer og varetager under
ansvar overfor bestyrelsen det ledelsesmæssige samarbejde
Stk. 2
Lederforum konstituerer sig med formand og næstformand
Stk. 3
Formanden indkalder til mindst 2 årlige møder
Stk. 4
Lederforum er beslutningsdygtig når et flertal af bestyrelsen har givet møde.
Stk. 5
Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, blanke stemmer medtælles ikke, i sager,
der alene vedrører nogle medlemmer, jf. § 3, har alene bestyrelsesmedlemmer valgt af disse
stemmeret
Stk. 6
Lederforum er tilforordnet bestyrelsen.
Stk. 7
Over lederforumsmøderne føres beslutningsreferat
Stk. 8
Lederforum tegnes af formand og næstformand i forening.
Stk. 9
Lederforum skal indstille til bestyrelsen, såfremt der skal rettes henvendelse til det politiske system.
Stk. 10
Lederforum fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
§ 6 Vedtægter
Samrådets vedtægter kan ændre af bestyrelsen, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for
ændringerne.
§ 7 Opløsning
Stk. 1
Samrådet kan kun opløses af bestyrelsen indkaldt med opløsning som eneste punkt.
Stk. 2
Beslutning om opløsning kræver at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Stk. 3
Evt. overskydende midler anvendes til folkeoplysende formål efter bestyrelsens beslutning .

Stk. 4
Bestyrelsen forestå likvidationen
Således stiftet den ____________ af
Stifterne nævnes og underskriver.

