§1 Rådets navn
Nordfyns Ungeråd, forkortes NFU.

§2 Tilholdssted
Nordmarksvej 2, 5471 Søndersø

§3 Formål
Det er ungerådets formål, at:
Stk. 1: Fungere som talerør for kommunens unge i forhold til kommunale beslutninger.
Stk. 2: Styrke og støtte samarbejde og samvær mellem unge.
Stk. 3: Være kulturfremmende og aktivitetsskabende.
Stk. 4: Værne om unges interesser i kommunen.

§4 Medlemsforhold og struktur
Stk. 1: Ungerådet består af frivillige unge i alderen 16-25, der enten bor, studerer eller arbejder i Nordfyns
Kommune.
Stk. 2: Ungerådet ledes af et triumvirat bestående af formand, næstformand og kasserer.
Stk. 3: Ungerådet fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4: Alle fremmødte har tale- og stemmeret ved åbne møder i ungerådet, såfremt de opfylder kravene i
§4 stk. 1.
Stk. 5: Triumviratet har så vidt muligt mødepligt til alle møder.
Stk. 6: Ungerådets møder er offentlige, på nær sager, der kræver fortrolighed. Alle unge kan deltage ved
møderne med taleret, men ikke med stemmeret.
Stk. 7: Ungerådet kan supplere op med nye medlemmer, hvis medlemmer frafalder i løbet af perioden
Stk. 8: Hvis et bestyrelsesmedlem ikke har deltaget i Ungerådets møder uden gyldige afbud i tre måneder,
kan vedkommende herefter udmeldes af Ungerådet.
-

Stk. 1: Beslutningen tages ved enstemmighed i Ungerådet (100%)

Stk. 9: Ved skolestart skal triumviratet og/eller aktive frivillige introducere til ungerådet på en række af
kommunens skoler samt Nordfyns Uddannelsescenter for at gøre opmærksom på ungerådet og
mulighederne for deltagelse.

§5 Triumviratets arbejdsopgaver
Stk. 1: Formand
-

Formanden indkalder til møde og udarbejder og offentliggører dagsordner.
Formanden er som udgangspunkt dirigent ved møder i ungerådet.
Formanden fungerer som ungerådets ansigt udadtil.
Formanden er tovholder for ungerådets arbejdsgrupper og projekter, og har til ansvar at
uddelegere arbejdet blandt ungerådets aktive.

Stk. 2: Næstformand
-

Næstformanden bistår og støtter formanden i hans/hendes arbejde.
I tilfælde af at formanden er fraværende, fungerer næstformanden som formand.
I tilfælde af, at formanden abdicerer, tiltræder næstformanden som midlertidig og fungerende
formand indtil næste Årsmøde

Stk. 3: Kasserer
-

Kassereren har sammen med Ungdomsskolen ansvaret for ungerådets overordnede økonomi.
Ved Årsmødet gennemgår kassereren årsregnskabet for ungerådet.
Kassereren kan ikke stilles personligt til ansvar for eventuelle økonomiske tab i ungerådet.
Kassereren har sammen med ungdomsskolen ansvaret for at refundere penge og opbevare
kvitteringer.

§6 Valg af triumvirat
Stk. 1: Triumviratet vælges til Årsmødet ved afstemning, hvor simpelt flertal er afgørende.
Stk. 2: Repræsentanter kan ikke videregive opstillinger fra evt. fraværende ved Årsmødet.
Stk. 3: Der afholdes Årsmøde årligt for unge fra 16-25, der enten bor, studerer eller arbejder i Nordfyns
kommune

§7 Ungerådets arbejdsopgaver
Stk. 1: Ungerådet ajourfører hvert år dets vedtægter ved Årsmødet.
Stk. 2: Ungerådet udarbejder ved Årsmødet en årsplan, denne årsplan gøres der status med før eller ved
næste Årsmøde.
-

Stk. 1: Der tages forbehold for ændringer i løbet af året.

Stk. 3: Ungerådet kan nedsætte arbejdsgrupper, som det anser for passende i forhold til Ungerådets
arbejdsopgaver og indsatser.
-

Stk. 1: Hver arbejdsgruppe ledes af en tovholder, der melder tilbage til Ungerådet.

§8 Orden for Ungerådet
Stk. 1: Ungerådet afholder årligt minimum 6 møder med mødepligt for valgte.
Stk. 2: Ungerådet kan til hver en tid afholde ekstraordinære møder.
Stk. 3: Ungerådet kan i tilfælde af abdicering fra triumviratet indkalde til ekstraordinært Årsmøde.
Stk. 4: Ungerådet årshjul er fra 1. januar til 31. december.
Stk. 5: Ungerådets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

§9 Medlemskab af organisationer
Stk. 1: Ungerådet er som udgangspunkt medlem af NAU (Netværket af Ungdomsråd)
Stk. 2: Ungerådet kan ikke være medlem af partipolitiske organisationer

§10 Årsmødet
Stk. 1: Det ordinære Årsmøde er Ungerådets øverste myndighed og afholdes hvert år i 1. kvartal.
Stk. 2: Alle unge i alderen 16-25, der enten bor, studerer eller arbejder i Nordfyns Kommune, kan deltage på
Årsmødet.
Stk. 3: Alle forslag skal være Ungerådet i hænde senest 8 dage før Årsmødet.
Stk. 4: Det ordinære årsmødes dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formalia
Beretning ved formanden
Godkendelse af årsregnskab
Behandling af indkomne forslag
Debat om Ungerådets kommende opgaver
Valg til Ungerådet
Eventuelt

Stk. 5: Valg til triumviratet foregår ved skriftlig afstemning
Stk. 6: Ungerådet kan indkalde til ekstraordinært Årsmøde med mindst 14 dages varsel.

§11 Vedtægtsændringer
Stk.1: Vedtægtsændringsforslag skal foreligge skriftligt for Ungerådet mindst 2 dage inden mødet.
Stk. 2: Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter mødet.
Stk. 3: Vedtægtsændringer kan ikke have tilbagevirkende kraft.

Stk. 4: For ændringer i vedtægterne kræves der et simpelt flertal blandt fremmødte stemmeberettigede
unge (51%)
-

Stk. 1: Gælder ikke for Årsmødet.

§12 Ungerådet og Nordfyns Kommune
Stk. 1: Nordfyns Ungeråd er organisatorisk placeret under Nordfyns Ungdomsskole.
Stk. 2: Nordfyns Ungdomsskole kan stille medarbejderressoucer og faciliteter til rådighed for Ungerådet til
dets arbejde efter aftale.
Stk. 3: Nordfyns Ungeråds formue forvaltes i praksis af Nordfyns Ungdomsskole, dog er det kun Ungerådet,
der kan træffe beslutninger om formuen.
Stk. 4: Nordfyns Ungeråd referer politisk til Børn- og Ungeudvalget i Nordfyns Kommune.
Stk. 5: Ungeguiden er som udgangspunkt en voksen repræsentant fra kommunen, der er tilknyttet
Ungdomsskolen.
Stk. 6: Ungeguiden har taleret - men ikke stemmeret - ved alle møder.
Stk. 7: Ungeguiden har som udgangspunkt mødepligt ved officielle møder i Ungerådet.
Stk. 8: Ungerådet samarbejder med Ungdomsskolens bestyrelse om at udpege ungeguiden.
Stk. 9: Ungerådet stiller med 2 repræsentanter til Ungdomsskolens bestyrelse

§13 Kommunal Bestyrelse
Stk. 1: Ungerådet har mulighed for at blive hørt af byrådet i de sager, der vedrører unge.
Stk. 2: Nordfyns Ungeråd har, efter aftale med de politiske udvalg, mulighed for at være repræsenteret i råd,
bestyrelser, nævn, udvalg o. lign., der kunne være relevante i for Ungerådets arbejde.

§14 Facebook
Stk. 1: Referater fra ungerådets møder deles på ungerådets facebookgruppe og ungerådets facebookside

§15 Opløsning af Ungerådet
Stk. 1: Opløsning af Ungerådet skal behandles på to årsmøder med en måneds mellemrum. Det
ekstraordinære årsmøde skal være indkaldt udelukkende med det formål at nedlægge rådet. Beslutningen
skal ske med mindst 2/3 flertal ved begge årsmøder.
Stk. 2: I tilfælde af nedlægningen tilfalder Ungerådets formue Nordfyns Kommune, til gavn for kommunens
unge.

