Valgprocedure for Fritidsradet
Valgprocedure
Valg til Fritidsrådet afholdes det sidste kvartal året før ny periode træder i kraft. Byrådet orienteres om
valget på deres førstkommende møde.
Samme dag efter valghandlingen træder udvalget sammen i et konstituerende møde til valg af formand og
næstformand.
Valg til Fritidsrådet annonceres på Greve Kommunes hjemmeside samt i den lokale avis mindst 4 uger før
afholdelse af valget med information om, hvem der kan stille op.
Opstillingsberettigede er alle foreninger, der kan opnå tilskud eller anvises lokaler efter
folkeoplysningslovens regler. Ligeledes vil selvorganiserede grupper kunne inddrages såfremt de er
organiseret på en sådan måde, at det er muligt at identificere en repræsentation for denne del af den
folkeoplysende virksomhed.
Der opfordres til at foreninger og grupper opstiller en ligelig fordeling af både mænd og kvinder i de enkelte
valggrupper.
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 kun stemmes ved personligt fremmøde.
Alle – uanset bopæl – 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.
Valget forestås af Center for Byråd & Borgerservice på vegne af Byrådet.

Valgperiode
Valgperioden er 4 årig og medlemmernes valgperiode følger Byrådets valgperiode. Næste valgperiode er
for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

Valghandling for selvorganiserede grupper
Repræsentanter fra de selvorganiserede grupperne registreres og der bydes velkommen, hvorefter
valghandlingen gennemgås.
De enkelte repræsentanter skal over for forsamlingen præsenterer sig selv og fortælle, hvilken
aktivitet/gruppe de kommer fra og deres motivation for at få valg til Fritidsrådet. Repræsentanterne vælger
herefter en repræsentant for de selvorganiserede gruppe til Fritidsrådet blandt de opstillingsberettigede.
Den opstillingsberettigede skal jf. valgproceduren kunne dokumentere at de er organiseret på en sådan
måde, at det er muligt at identificere en repræsentation for denne del af den folkeoplysende virksomhed.
Såfremt uenighed opstår i gruppen, afgøres dette efter flertal.
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Valg til suppleant foretages ligeledes i grupperne, når rådsmedlemmet er fundet.
Den valgte repræsentant deltager efterfølgende i valghandlingen for de øvrige grupper i Fritidsrådet.

Valghandling
Repræsentanter fra foreningerne registreres og der bydes velkommen, hvorefter valghandlingen
gennemgås. Bestyrelsen fra repræsentanternes forening skal have indstillet deres medlem før de kan
repræsentere foreningen og en gruppe.
Repræsentanterne opdeles i grupperne jfr. Fritidsrådets sammensætning, som fremgår herunder.
Sammensætningen fremgår også af det af Byrådets godkendte kommissorium for Fritidsrådet.
De enkelte grupper vælger repræsentanter til Fritidsrådet blandt de opstillingsberettigede. Såfremt
uenighed opstår i gruppen, afgøres dette efter flertal.
Valg til suppleant foretages ligeledes i grupperne, når rådsmedlemmet er fundet.
Det nedsatte Fritidsråd samles til et konstituerende møde og vælger formand og næstformand.

Fritidsrådets sammensætning
2 repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget
2 repræsentanter fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS)
2 repræsentanter fra 2 forskellige folkeoplysende fritidsforeninger/organisationer.
2 repræsentanter fra 2 forskellige aftenskoler
1 repræsentant fra de kulturelle folkeoplysende foreninger
1 repræsentant fra selvorganiserede grupper
1 repræsentant fra handicaporganisationerne udpeget af handicaporganisationerne
1 repræsentant fra Borgerhusene
I det Fritidsrådets sammensætning udgør et lige antal, vil det - i tilfælde af stemmelighed - være
formanden, der har den afgørende stemme.

Suppleringsvalg
Såfremt rådsmedlem og suppleant fratræder i en valgperiode foretages ny valghandling for den
pågældende gruppe, som vedrører Fritidsrådets sammensætning.

Indkaldelse af suppleant valgperioden
Såfremt rådsmedlemmet i perioden ikke har mulighed for at deltage på Fritidsrådets møder, indkaldes
suppleanten.

Ad-hoc udvalg og arbejdsgrupper
Ved rådsmedlemmers fravær i et ad-hoc udvalg eller i en arbejdsgruppe beslutter ad-hoc Fritidsrådet, om
et nyt rådsmedlem skal indkaldes.
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