Vedtægter for Skanderborg Ungdomsråd

§1 Navn og hjemsted
Stk. 1: Organisationens navn er ´Skanderborg Ungdomsråd’ og forkortes officielt SKUR

§2 Formål
Stk. 1: Målsætning for Ungdomsrå det Skanderborg er, at:
-

Arbejde for venskab, integration og tolerance blandt alle børn og unge i Skanderborg Kommune.

-

Give Skanderborg Byråd en børnepolitik og ungdomspolitik sparringspartner.

-

Give børn og unge større muligheder for at deltage i de demokratiske processer og give dem viden om den
del af det kommunale arbejde, der direkte handler om dem.

-

Få børn og unges rettigheder, muligheder og indflydelse sat til debat ud fra den måde som børn og unge
ser dem.

-

Give børn og unge mulighed for at komme til orde i spørgsmål, der har at gøre med deres trivsel, læring,
kulturelle udfoldelsesmuligheder og udvikling.

§3 Medlemmer
Stk. 1: Medlem kan være enhver:
- Som anerkender rådets vedtægter.
- Som er mellem 13-21 år.
- Som bor i Skanderborg Kommune.
- Som deltager aktivt i Ungdomsrådets møder.
Stk. 2: Udmeldelse kan til enhver tid ske ved henvendelse til ledelsen i Ungdomsrådet.

§4 Organisation
Stk. 1a: Det er muligt at opnå medlemskab i Ungdomsrå det løbende, hele året rundt. Så længe §3 Stk. 1 er
opfyldt.
Stk. 1b: Hvis man ønsker medlemskab i Skanderborg Ungdomsråd skal man tilmelde sig via
Ungdomsrådets hjemmeside.
Stk. 2: Ungdomsrådet vælger hvert år på et stormøde i januar en formand, en næstformand som
tilsammen udgør Ungdomsrådets styregruppe. Ungdomsrådet konstituerer sig selv.
Stk. 3: Ungdomsårets styregruppe kan uddelegere ansvar og opgaver til resten af Ungdomsrå det.
Stk. 4: Formand fungerer som Ungdomsrådets talerør overfor Skanderborg Byråd.

Stk. 5: Næstformanden fungerer ligeledes som Ungdomsrådets talerør overfor Skanderborg Byråd.
Stk. 6: Alle medlemmer har tale og stemmeret til møder og valg

§5 Møder
Stk. 1: Ungdomsrådet mødes hver anden uge (skoleferier dog undtaget), og har mulighed for at arrangere
flere møder hvis det findes nødvendigt.
Stk. 2: Medlemmer af Ungdomsrå det har pligt til at melde afbud hvis de er forhindrede i at deltage.
Stk. 3: Ungdomsrå dets møder kan aflyses hvis kun 2 medlemmer møder op. Eller ledelsen ikke mener det
er nødvenligt at holde mødet.

§6 Opgaver
Stk. 1: Ungdomsrå det har løbende til opgave at sprede budskabet om Ungdomsrå det og hverve nye
medlemmer. Eksempelvis ved forskellige arrangementer.
Stk. 2: Derudover har Ungdomsrå det til opgave at være i dialog med byrådet omkring ungdomspolitik, og
repræsentere unge i kommunen.
Stk. 3: Ligeledes har ungdomsrå det til opgave at aktivere børn og unge i kommunen gennem eksempelvis
kampagner, arrangementer og fysiske rammer. Disse må l opnås i samarbejde med Undervisning- og
Børneudvalget.
Stk. 4: Alle børn og unge bosat i Skanderborg Kommune kan løbende indsende forslag til drøftelse i
Ungdomsrå det.
Stk. 5: Alle medlemmer af Ungdomsrå det kan fremsætte forslag, og ved flertal har Ungdomsrå det pligt til
at arbejde videre med forslaget.
Stk. 6: I forslag hvor det findes nødvendigt kan Ungdomsrå det sende forslaget til Skanderborg Byrå d med
anmodning om behandling. Skanderborg Byrå d skal behandle fire sager/emner inden for hver
byrå dsperiode.
Stk. 7: Ungdomsrå det har også̊ til opgave at give høringssvar på konkrete sager og områder hvis
Skanderborg Byråd ønsker det. Dog kan Ungdomsrå det udskyde tidsfristen for et høringssvar hvis det
findes nødvendigt.

§7 Økonomiske rammer og organisering
Stk. 1: Økonomi styres af Skanderborg Ungdomsskole.
Stk. 2: Ledelsen i Ungdomsrådet kan bede om indsigt i økonomien hvis de ønsker det.

§8 Vedtægtsændringer
Stk. 1: Medlemmer af ungdomsrå det kan ved flertalsenighed indstille ændringsforslag til vedtægterne,
som videresendes til Skanderborg Byråd.
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