FRIVILLIG
VEST
Vedtcegter for FrivilligVest

§ 1 Organisationen
Foreningens navn er FrivilligVest og har hjemsted i Ringk(l}bing-Skjern Kommune.
FrivilligVest's virke er upolitisk og uafhCEngig af religi(l}se holdninger.

§ 2 Formal
FrivilligVest's formal er at styrke og udvikle forenings-, ildsjCEle- og frivillighedskultur
nationalt.
Foreningen skal indga i et samarbejde mellem foreninger,

bade lokalt og

borgere og den offentlige

ses foreninger og borgere som partnere og ressourcer til at skabe ny og forbedret
fCEliesskab.
Foreningen skal bidrage med at udvikle og give rum til et aktivt medborgerskab.

sektor. I samarbejdet

velfcoerdsamt et styrket

Dette sker bl.a. ved at

• Yde st(l}tte til iVCErksCEttelse
• Udbyde uddannelse, kurser og foredrag
• Synligg(l}re og skabe sammenhCEng i det frivillige arbejde
• Koordinere og arbejde tvcoergaende
• Arbejde med mangfoldighed
• Der sker anerkendelse af det frivillige arbejde
• Medvirke til og st(l}tte etablering af selvhjCElpsgrupper

§ 3 Reprcesentantskabet
ReprCEsentantskabet bestar af foreninger,
En forening er i denne forbindelse
landsorganisation,

der arbejder med frivilligt

en lokalt funderet organisation,

arbejde i Ringk(l}bing-Skjern Kommune.
som tillige kan VCErebaseret pa en

bestaende af en gruppe personer med et fcoellesmal, og hvor fCEliesskabet fungerer med

en bestyrelse samt vedtCEgter eller anden form for skriftlig aftale om organiseringen
Foreningernes medlemmer
stemme.

kan via tilmelding

deltage i reprCEsentantskabets

af det frivillige arbejde.

m(l}der, og hver forening

har 1

1

skal ske senest 14 dage f0r reprcesentantskabsm0dets

Tilmelding til reprcesentantskabsm0derne
afholdelse.
Tilmeldingen

sker via mail til FrivilligVest. Forudscetningen for foreningens

reprcesentantskabsm0derne

er, at foreningen

deltagelse i

er etableret og fremgar af foreningsportalen.rksk.dk.

§ 4 Reprcesentantskabsml1)de
Reprcesentantskabsm0det

er FrivilligVest's I1)verste myndighed.

Det ordincere reprcesentantskabsm0de

afholdes hvert ar inden udgangen af 1. kvartal.

Der indkaldes via FrivilligVest's hjemmeside og andre digitale medier.
Indkaldelse til reprcesentantskabsm0det
behandlet, skal skriftligt vcere formanden
Forslag skal offentligg0res

sker senest 1 maned fl1)rdets afholdelse. Forslag som 0nskes
i hcende senest 14 dage inden m0det.

pa FrivilligVest's hjemmeside senest 6 dage inden m0det.

Pa indkaldelsen skal angives m0dets dagsorden mindst indeholdende:
1. Valg af dirigent og udpegning af stemmetcellere
2. Formandens beretning til godkendelse
3. Fremlceggelse og vedtagelse af mal- og handlingsplan for det kommende ar
4. Fremlceggelse af regnskab og godkendelse heraf
5. Fremlceggelse af budget til godkendelse
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelse
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af autoriseret

revisor

10. Eventuelt
Beslutninger pa reprcesentantskabsm0det
Hvert stemmeberettiget

medlem af reprcesentantskabet

fuldmagt. Stemmeafgivelser
Ved stemmelighed

trceffes ved almindeligt

stemmeflertal.

har 1stemme. Der kan ikke stemmes ved

er skriftlige, hvis et medlem forlanger

foretages der omvalg mellem de kandidater,

det.

der har opnaet samme stemmetal.

Den daglige leder er ansvarlig for, at der f0res referat ved reprCEsentantskabets

m0der.
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§ 5 Ekstraordincert

reprcesentantskabsmJ1)de

EkstraordinCErt reprCEsentantskabsm(l)de skal afholdes, nar et flertal i bestyrelsen finder anledning hertil,
eller mindst 1/3 af de stemmeberettigede

i reprCEsentantskabet stiller skriftlig anmodning

herom til

FrivilligVest's formand med angivelse af dagsorden.
M(I)det indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag pa FrivilligVest's

hjemmeside og andre digitale

medier, og skal afholdes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning herom. Dagsordenen
skal VCErevedlagt indkaldelsen og som minimum rumme punkterne

1, 6 og 10 fra det ordinCEre

reprCEsentantskabsm(l)de.
Beslutninger trCEffes ved almindeligt

stemmeflertal.

Stemmeafgivelse

skal foretages skriftligt,

hvis et

medlem forlanger det.

§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen bestar af 7 medlemmer,

hvor reprCEsentantskabet vcelger 6 medlemmer,

hvor de 3 medlemmer

viElges i lige ar og 3 i ulige ar. Aile er valgt for en 2-arig periode. Desuden viElges 2 suppleanter
Herudover udpeger Ringk(l)bing-Skjern Kommune en reprcesentant
Valgbare er aile myndige personer, med interesse for frivilligt
I bestyrelsen skal der mindst ViEre et bestyrelsesmedlem

for 1 ik

til bestyrelsen.

arbejde.

fra hvert af omraderne

idriEt, social og kultur, hvis

der opstilles en kandidat til bestyrelsen inden for hvert af de 3 omrader.
Bestyrelsens formand og niEstformand
efterf(l)lgende konstituerende

viElges blandt de 6 valgte medlemmer,

ved bestyrelsens

m(l)de.

Bestyrelsen holder m(l)de mindst 4 gange arligt.
FrivilligVest tegnes af formand og niEstformand
forening.
Beslutninger i bestyrelsen triEffes ved almindeligt
Bestyrelsen er beslutningsdygtig,
Ved stemmelighed

er formandens

i forening eller af formand/niEstformand

og daglig leder i

stemmeflertal.

nar mindst halvdelen af medlemmerne

er til stede.

stemme udslagsgivende.

§ 7 Oaglig leder
FrivilligVest ledes af en daglig leder med ansvar over for bestyrelsen.
Stillingsbeskrivelse

med tilh(l)rende kompetencer

for daglig leder fastsiEttes og opdateres af bestyrelsen.
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§ 8 Vedtaegtsaendringer
Til ~ndring

af n~rv~rende

vedt~gter

kr~ves, at mindst 2/3 af de fremm(lldte stemmeberettigede

stemmer for forslaget pa repr~sentantskabsm(lldet.

Hvis et sadant flertal ikke kan opnas, kan det ved

simpelt flertal bestemmes, at der indkaldes til ekstraordin~rt

repr~sentantskabsm(llde,

samme forslag kan vedtages, hvis halvdelen af de fremm(lldte

stemmeberettigede

pa hvilket det

stemmer for forslaget.

§ 9 Regnskab
FrivilligVest's regnskabsar er kalenderaret.
Bestyrelsen udarbejder hvert ar et arsregnskab, der revideres af den valgte autoriserede

revisor.

Foreningen kan ikke stifte g~ld.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at de (Ilkonomiske midler anvendes i overensstemmelse

med det formal og de

betingelser, de er bevilget under.

§ 10 Opl(llsning
Beslutning om opl(llsning af FrivilligVest kan kun vedtages pa et repraesentantskabsm(llde,
repr~sentantskabets

stemmeberettigede

medlemmer

nar mindst 3/4 af

stemmer herfor.

Hvis et sadant flertal ikke kan opnas, kan det ved simpelt flertal blandt de fremm(lldte
inden 4 uger, med mindst 2 ugers varsel, skal indkaldes til ekstraordin~rt

bestemmes, at der

repr~sentantskabsm(llde,

hvor

beslutning om opl(llsning af FrivilligVest kan ske, nar mindst halvdelen af de fremm(lldte stemmeberettigede
stemmer herfor.
Ved oph(llr traeffer bestyrelsen efter indstilling fra repraesentantskabsm(lldet
af efterladte midler.

bestemmelse om anvendelse

FrivilligVest's midler skal anvendes til de formal, som nCErvaerende vedtCEgter har (Ilnsket at fremme.
Ringk(llbing-Skjern Kommune skal godkende beslutninger om anvendelse af FrivilligVest's (Ilkonomiske
midler.

A:ndringer til vedtCEgter godkendt den 28.05.2020
Vedtaget pa Repr~sentantskabsm(lldet

Dirigent

den 17. marts 2021

Formand

r:: . ~-Anni Damgaard
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