Forretningsorden for frivilligrådet i Billund Kommune
§1 Møder
Stk. 1. Den ordinære møderække fastlægges en gang årligt senest ved rådets første møde i
et kalenderår.
Stk. 2. Der kan indkaldes til ekstraordinære møder, hvis formanden finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af rådets medlemmer fremsætter anmodning herom.
Stk. 3. Formanden og næstformanden kan vælge at aflyse et møde på baggrund af en vurdering af de aktuelle sager til rådets behandling.
Stk. 4. Bliver et medlem forhindret i at deltage i et møde, giver vedkommende besked til sekretæren for frivilligrådet hurtigst muligt.

§ 2 Dagsordner og referater
Stk. 1. I henhold til § 13 i frivilligrådets vedtægter yder Billund Kommune sekretariatsbistand
til frivilligrådet, herunder udarbejdelse af dagsordner og beslutningsreferater, som offentliggøres på Billund Kommunes hjemmeside. Dagsordner offentliggøres senest 4 hverdage før
det kommende møde, og beslutningsreferater offentliggøres senest 10 hverdage efter mødet.
Stk. 2. Beslutningsreferatet underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Der er en 8 dages indsigelsesfrist fra offentliggørelse af referatet. Indsigelser
indskrives i referatet, der godkendes endeligt på følgende møde.
Stk.3. Frivilligrådets medlemmer kan få optaget en sag på dagsordenen ved at indgive forslag til formanden eller sekretariatet senest 2 uger før mødets afholdelse.
Stk. 4. En sag, der ikke har været optaget på udkastet til dagsordenen, kan ved mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis formanden finder, at sagen ikke tåler udsættelse, og
hvis dette kan tiltrædes af et flertal af rådets medlemmer. En sag kan endvidere optages på
dagsordenen, hvis der er enighed herom.

§ 3 Stemmelighed
Stk.1. Ved stemmelighed er formandens eller mødelederens stemme afgørende. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført referatet.

§ 4 Suppleanternes rolle
Stk. 1. I henhold til frivilligrådets vedtægter § 6 stk. 2 indkaldes suppleanter, hvis et medlem
udtræder ud af frivilligrådet. Suppleanter vil desuden blive indkaldt ved længerevarende fravær hos et medlem af frivilligrådet.

§ 5 Ikrafttrædelsesbestemmelser
Stk. 1. Forretningsordenen er vedtaget på frivilligrådets møde den 21. november 2019 og er
herefter gældende.
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