Vedtægter for Aktivcentret ( dagcenterfunktionen)

Brugerrådets formål:

At sørge for at brugerne har størst mulig indflydelse på de aktiviteter, der foregår i Aktivcentret
At tage initiativ til aktiviteter, der er til gavn og glæde for centrets brugere.
At fremme frivillig indsats i Aktivcentret.
At medvirke til at medarbejdernes rolle i Aktivcentret bliver igangsættende, motiverende og
støttende for brugerne af centret.

Brugerrådets opgaver:
Planlægger program og aktiviteter i samarbejde med aktivitetsmedarbejdere og leder.
Brugerrådet kan nedsætte de underudvalg, der er behov for.

Brugerrådets vedtægter:

Rådet består af 5 brugere, der skal være bosiddende i Ringkøbing-Skjern Kommune samt
aktivitetslederen.
Brugerrådet konstituerer sig med:
Formand
Næstformand
(Aktivitetslederen er behjælpelig med større skriftlige sager)
Formand og aktivitetsleder laver dagsorden, der udsendes 8 dage før hvert møde til rådets
medlemmer.
Der afholdes møde efter behov, dog mindst 4 gange årligt
Der skrives et referat efter hvert møde og referatet tilsendes medlemmerne af rådet.
Dagsorden og referat sættes på opslagtavlen.
Dagsorden indeholder:
1.
2.
3.
4.
5.

1

Godkendelse af referat fra sidste møde
Siden sidst
Forslag om nye tiltag
Evt.
Nyt møde
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Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes hvert år i 3. kvartal og indkaldelse skal ske mindst 8
dage før ved annoncering i Ringkøbing Uge avis og under ” Nyt
fra Ringkøbing-Skjern Kommune” samt ved opslag og på hjemmesiden.
Forslag skal være brugerrådet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Fremmødte brugere har stemmeret og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Valg af brugere samt valg af suppleanter sker ved skriftlig forslags runde samt
skriftlig afstemning.
Medlemmerne i bestyrelsen afgår skiftevis 2 medlemmer lige år og 3 medlemmer
ulige år.
Ændringer af vedtægter kan kun ske på generalforsamlingen og afgøres ved simpel
stemmeflertal.
Dagsorden til generalforsamlingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Brugerrådets beretning
Indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Evt.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 11 september 2014
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