Notat

Modtagere: Kultur, Bevægelses – og Sundhedsudvalget.

Valg til Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet for perioden 1. april 2018
31. marts 2021
Notatet beskriver opgaver og fremgangsmåde i forbindelse med valg til Folkeoplysningsudvalg og Idrætsråd i Albertslund Kommune.

Dato: 4. december 2017
Sags nr.: 18.15.30-A30-1-17
Sagsbehandler: JVJ

Retsgrundlag
Reglerne om valg og sammensætning af Folkeoplysningsudvalg og Idrætsråd
findes i Folkeoplysningsloven LBK nr. 854 af 11/07 2011.
I Albertslund Kommune bliver der i forbindelse med konstitueringsaftalen nedsat
et Folkeoplysningsudvalg og et Idrætsråd.
Medlemmer i Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet
Folkeoplysningsudvalget består af 9 medlemmer:
 Fire KB medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen.
 Fem vælges af de folkeoplysende foreninger fordelt med 2 medlemmer fra
den folkeoplysende voksenundervisning, 1 medlem fra børne- og ungeorganisationerne og 2 medlemmer fra øvrige foreninger.
Idrætsrådet består af mindst 7 medlemmer:

Fire medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen,

og minimum fire og maks 6 medlemmer vælges af Idrætsforeningerne.
Kommunalbestyrelsesmedlemmerne til begge udvalg udpeges ved
Kommunalbestyrelsens konstitueringsmøde den 5. december 2017.
Valg af foreningsrepræsentanter
Foreningsrepræsentanterne til Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet vælges
ved valghandling med skriftlig afstemning i januar/februar 2018. Ved samme lejlighed vælges suppleanter for foreningsrepræsentanterne.
Repræsentanter til Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet kan indstilles af folkeoplysende foreninger, der i 2017 har haft folkeoplysende aktivitet støttet af
kommunen med økonomisk tilskud og/eller lokale. Hver godkendt forening kan
skriftligt indstille en kandidat til enten Idrætsrådet eller Folkeoplysningsudvalget.
Kandidaten skal være medlem af den indstillende forening. Indstillingen sendes
til Kultur & Fritid, som herefter godkender indstillingen. Der vil på Albertslund
Kommunes hjemmeside være link til blanket til kandidatindstilling.
Det skal bemærkes, at ligestillingsloven gælder. Det betyder i praksis, at hvis
det kan lade sig gøre på baggrund af de opstillede kandidater, skal der tilstræbes en ligelig fordeling af mænd og kvinder blandt de valgte.
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Det tilstræbes desuden, at Idrætsrådet sammensættes bredt. Det betyder i
praksis, at hvis det kan lade sig gøre på baggrund af de opstillede kandidater,
vælges der kun en repræsentant pr. idrætsgren.
Valghandlingerne for 2018
Valghandlinger kommer til at foregå ved to indkaldte valgmøder.
1. Valg til Folkeoplysningsudvalget for foreninger der udbyder voksenundervisning, og for foreninger der ikke er idrætsforeninger,
2. Valg til Idrætsrådet for idrætsforeninger.
Alle foreninger, der har modtaget tilskud og/eller lokale i 2017, inviteres til at
deltage i det relevante valgmøde. Hver forening har 1 stemme.
Valghandlingerne kommer til at foregå med følgende dagsorden:
1. Introduktion til regler for valghandlingen
2. Præsentation af opstillede kandidater
3. Afstemning
Valghandlingen foregår som skriftlig afstemning. Der kan stemmes på kandidater, som på forhånd er indstillet til og godkendt af Albertslund Kommune. En observatør fra Albertslund Kommune vil forestå valghandlingen.
De valgte kandidater indstilles efterfølgende til KB til godkendelse.
Tidsplan
I det følgende opstilles aktiviteter og tidsplan i forbindelse med valghandlingerne:
Tidsplan

Aktivitet

December 2017 (uge 51)

Informationsbrev til godkendte foreninger, annoncering i AP og på albertslund.dk

18. januar 2018 kl. 17.00 i Rådhusets kantine

Informationsmøde for interesserede kandidater vedr.
arbejdet i hhv. FOU og IR

31. januar 2018 kl. 17.00

Valg til Folkeoplysningsudvalget, Albertslund Rådhus

01. februar 2018 kl. 17.00

Valg til Idrætsrådet, Albertslund Stadion

27. februar 2018

Godkendelse af kandidater i Kultur & Fritidsudvalget

06. marts 2018

Godkendelse af kandidater i Økonomiudvalget

13. marts 2018

Godkendelse i af kandidater i Kommunalbestyrelsen

01. april 2018

Tiltrædelse i Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet.
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