Vedtægter for Centerrådet på

Koloritten, Markedspladsen 2, 7400 Herning.
Aktivitetscentre og Aktivitetshuse er oprettet af Herning Kommune efter gældende lovgivning. Social- og
sundhedsudvalget har 17. dec. 2008 vedtaget ”Mål & Rammer” for Aktivitetscentre og Aktivitetshuse i Herning Kommune.
Efterfølgende er ”Mål & Rammer” revideret og administrativt tilrettet den 12. juni 2018.

Centerrådets formål:
- Sikre at Koloritten lever op til Herning Kommunes ”Mål og rammer”.
- Medvirke i udarbejdelse af værdier og målsætninger for centret i samarbejde med øvrige aktører i huset.
- Være et rådgivende og idégivende organ, som sikrer varierede aktivitetstilbud, der synliggøres.
- Udarbejde retningslinjer for lokale regler og livet i centret, herunder retningslinjer for lokaleanvendelse.
- Sikre understøttelse af de frivillige.
- Prioritere de økonomiske ressourcer i den daglige drift.
- Tage initiativ til at centrets aktivitetstilbud skabes i samspil med andre foreninger i lokalområdet.

Centerrådets sammensætning:
Centerrådet på Koloritten repræsenterer brugerne og er forpligtet til at handle inden for kommunens love og
regler.
Centerrådet består af 7 valgte medlemmer samt aktivitetskoordinator og leder for Træning og Aktivitet område Øst.
Centerrådet kan ad hoc invitere andre interessenter.

Centerrådets rammer:
Centerrådet mødes ca. 10 gange årligt. Møderne foregår på Koloritten.
Referat fra møderne ophænges på opslagstavle og opsummering kan læses i næstkommende Koloritavis.
Centerrådet er beslutningsdygtig, når 5 af de brugervalgte Centerrådsmedlemmer er til stede.
Aktivitetskoordinator og leder for Træning og Aktivitet område Øst har ikke stemmeret.

Organisering af brugerindflydelse:
Centerrådet er valgt blandt Kolorittens medlemmer og har til opgave, at sikre, at Koloritten er stedet hvor
AKTIVITET, FÆLLESKAB og TRIVSEL er i fokus via varierende aktivitetstilbud og med gode rammer
for ansatte, brugere og frivillige.
Centerrådet opfordrer medlemmerne til at komme med forslag, ideer og ønsker.
Centerrådet fungerer i samarbejde med personalet.
Centerrådsmedlemmerne kan træffes via tlf. eller mail, som kan ses i Årsprogrammet eller på Opslagstavlen.
På Koloritten er der et stort udbud af udvalg, hvilket fremgår af Årsprogrammet. Sammensætningen af deltagere i udvalgene er udarbejdet med udgangspunkt i, hvordan det giver bedst mening. Centerrådet deltager
eller er kontaktperson ved nogle af udvalgene. Centerrådet kan dog altid kontaktes vedr. spørgsmål, ideer og
ønsker.

Valgprocedure:
Der afholdes valg efter gældende retningslinjer i ”Mål og rammer”.
Valgproceduren synliggøres ved opslag på Koloritten og i Koloritavisen.
Valget strækker sig over en uge, hvor der kan stemmes ved Informationen.
Stemmesedler rekvireres i Informationen, hvor også stemmesedlerne afleveres.
Det skal sikres, at hvert medlem kun får en stemmeseddel.
Stemmeurnen låses inde udenfor Informationens åbningstid.
Resultatet offentliggøres fredag kl. 12.30 i valgugen.
Der afholdes valg hvert år. 4 er på valg i lige år og 3 i ulige år.
Det enkelte centerrådsmedlem er således på valg hvert andet år.
Såfremt der til et valg er både 1 årige og 2 årige pladser på valg, tildeles de 1 årige pladser til de valgte medlemmer med færreste stemmer.
Ved afstemning:
Der må maksimum stemmes på 3 i lige år, og 2 i ulige år.
Stemmesedler optælles af minimum 2 personer udpeget af Centerrådet (personerne må ikke være på valg),
samt en personalerepræsentant.
Ved stemmelighed trækkes lod. Ved lodtrækningen deltager en aktivitetskoordinator eller leder for Træning
og Aktivitet område Øst.
Centerrådet konstituerer sig på førstkommende møde, hvor der vælges en formand, næstformand, kasserer
og referent.

Regnskab:
Centerrådet prioriterer de økonomiske midler, som indkommer fra salg af ”lokalt medlemsskab” og andre
indtægtsgivende aktiviteter og arrangementer. Nye investeringer over 1000 kr. skal altid drøftes og godkendes af et beslutningsdygtigt Centerråd.
Der udarbejdes budget og regnskab som følger Kolorittens sæson. Endvidere udarbejdes regnskab som følger kalenderåret.
Ved kalenderårets afslutning vil hhv. overskud/ underskud blive overført til næstfølgende regnskabsår.

Ovenstående vedtægter er godkendt i Sundhed og Ældre, Herning den _02.11.2018__
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