Vedtægter for Det Rådgivende Fritidsudvalg på Fyn

§1
Det Rådgivende Fritidsudvalg på Fyn er etableret med det formål, at skaffe
de bedst mulige vilkår for det frivillige fynske foreningsarbejde blandt børn
og unge. Herunder at
 støtte foreningsarrangementer med bevægelse og aktiviteter for fynske børn og unge
 styrke medlemmernes organisatoriske kompetencer og demokratifornemmelse
 styrke aktiviteter på tværs af de fynske børne- og ungdomsorganisationer
 styrke relationer på tværs af lokale foreninger
 styrke arbejdet med forskellige nationaliteter på tværs af organisationerne
§2
Formålet søges nået ved:
 at udvalget fungerer som kontaktled mellem det frivillige fynske foreningsarbejde og Kulturregion Fyn som den administrerende myndighed.
 at udvalget foretager indstilling om godkendelse af nye organisationer som tilskudsberettigede. Dette i henhold til de gældende retningslinjer for offentligt tilskud. Organisationer der tidligere har modtaget tilskud er automatisk godkendt til fortsat at søge.
 at foretage indstilling til Kulturregion Fyn om revision af retningslinjer
for tildeling af offentligt tilskud.
 at styrke kontakten og samarbejdet mellem organisationerne indbyrdes.
 arbejde for at placere det organiserede fynske foreningsarbejde i det
fynske kulturliv
§3
De i henhold til § 7, stk.1 godkendte fynske organisationer repræsenteres i
udvalget inden for følgende grupper:
1. Idrætsorganisationer og Ungdomsringen
2. Børne- og ungdomskorps
3. Politiske ungdomsorganisationer
4. Andre børne- og ungdomsorganisationer

1/4

Stk. 2 Udvalgets funktionsperiode er på 4 år, idet nyt udvalg nedsættes 1.
februar efter hvert kommunalvalg.
§4
Der afholdes medlemsmøde en gang årligt, dog senest 31. marts. Indkaldelsen sker via email med mindst 6 ugers varsel. Sager der ønskes behandlet
på mødet, indsendes til udvalgets formand senest 3 uger før mødet. Endelig
dagsorden udsendes senest en uge før mødet.
Mødets dagsorden skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Udvalgets beretning
3. Udpegning af medlemmer til udvalget (dog kun i året efter et kommunalvalg)
4. Orientering /drøftelse om indstilling om tildeling af tilskud
5. Behandling af indkomne forslag
6. Eventuelt
Stk. 2. Ekstraordinært medlemsmøde afholdes, når et simpelt flertal i udvalget eller 1/3 af medlemsorganisationerne ønsker det.
Det ekstraordinære medlemsmøde skal afholdes senest 4 uger efter at mødet er begæret.
Stk. 3 Medlemsmøderne er åbne. Tilhørere kan tildeles taleret af mødets
dirigent. Hver forening kan repræsenteres af maksimalt 3 deltagere. Hver
organisation har 1 stemme på medlemsmødet.
§5
Udvalget består af 11 medlemmer, der udpeges af de respektive grupper på
følgende måde:
3 medlemmer udpeges af gruppe 1
2 medlemmer udpeges af gruppe 2
2 medlemmer udpeges af gruppe 3
2 medlemmer udpeges af gruppe 4
1 medlem udpeges af Kulturregion Fyn
For hvert medlem af udvalget udpeger organisationerne en suppleant.
Stk. 2. Udvalget vælger selv formand og næstformand.
Stk. 3. Udvalget træffer sine afgørelser ved stemmeflertal. Udvalget er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.
Stk. 4. Der tages beslutningsreferat af udvalgets møder. Referatet offentliggøres på www.kulturregionfyn.dk.
Stk. 5. Det Rådgivende Fritidsudvalg kan på eget initiativ tage ethvert
spørgsmål op inden for sit område, med henblik på forelæggelse for Kulturregion Fyn. Emner drøftet på den måde forelægges det næstkommende
medlemsmøde.
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Stk. 6. Udvalget forbereder alle initiativer/forslag til drøftelse på medlemsmødet.
§6
Sekretariatsfunktionen for det Rådgivende Fritidsudvalg varetages af Kulturregion Fyn.
§7
Kulturregion Fyn godkender efter indstilling fra Det Rådgivende Fritidsudvalg, hvilke organisationer der kan opnå tilskud. Organisationer, der opnår
tilskud, har adgang til medlemsmøderne.
Organisationer der modtager tilskud skal hvert år aflægge regnskab sammen med en status for hvad tilskuddet er anvendt til.
Stk. 2. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende ansøgninger om tilskud afgøres af Kulturregion Fyn.
Stk.3. Nuværende retningslinjer for tilskud fremgår af bilag 1. Såfremt der
sker ændringer i retningslinierne, vil bilag 1 blive ændret i overensstemmelse
hermed af sekretariatet.
§8
Til ændring af nærværende vedtægter kræves et stemmeflertal, der omfatter
mindst 2/3 af de på et medlemsmøde fremmødte organisationer, samt at
Kulturregion Fyn godkender ændringerne.
§9
Beslutning om nedlæggelse af Det Rådgivende Fritidsudvalg kan ske efter
samme regler som ændring af vedtægterne, jf. § 8.

Vedtaget på medlemsmøde den 31. maj 2012
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Bilag 1
Retningslinjer for tilskud:








Tilskud gives udelukkende til unge under 25 år.
Grundbeløb er på 15.000 kr
Procentfordelingen er 46%/26%/13%/15%
Midlerne må udelukkende anvendes til fynsk børne- og ungdomsarbejde og skal komme de fynske børn og unge til gavn.
Foreningerne skal som minimum have 3 fynske afdelinger/foreninger.
Foreningerne skal som minimum have i alt 70 medlemmer herunder
også medlemmer over 25 år.
Tilskudsmodtagerne forpligter sig til at arbejde med afsæt i formålsparagraffen i vedtægterne for Det Rådgivende Fritidsudvalg
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