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Reglemente för föreningsrådet
Inledande bestämmelser
Syfte
1§
Föreningsrådet ska vara ett samverkansorgan för ideella föreningar i Ale
kommun.
Föreningsrådet ska underlätta kontakten mellan föreningslivet och
samhällsorgan i frågor av gemensam betydelse för flera föreningar.
Föreningsrådet ska genom sitt arbete stärka demokrati, folkhälsa och
inkludering.
Definitioner
2§
Finns kommunal myndighet eller befattningshavare nämnd i detta reglemente
inte kvar efter omorganisation, ska uppgiften fullgöras av den som har tagit
över huvuddelen av myndighetens verksamhet eller befattningshavarens
arbetsuppgifter.

Föreningsrådets verksamhet
Allmänna uppgifter
3§
Föreningsrådet ska verka för att utveckla föreningslivet i Ale kommun.
Föreningsrådet ska bevaka och driva föreningslivets intressen.
Föreningsrådet ska verka för att utveckla samverkan mellan föreningar.
Kommunala uppgifter
4§
Föreningsrådet ska till kultur- och fritidsnämnden och andra myndigheter göra
de framställningar som rådet finner behövliga.
Föreningsrådet ska avge remissvar på erhållna remisser i kommunala ärenden
av betydelse för föreningslivets situation i Ale kommun.
Föreningsrådet får vara referensgrupp i frågor som rör föreningars situation.
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Föreningsrådets sammansättning och val
Föreningsråd
5§
Föreningsrådet ska bestå av minst elva ledamöter.
6§
Föreningsrådet utses vid höstens stormöte med föreningar i Ale kommun.
Ledamöternas mandatperiod är från det stormöte ordinarie val sker vid till och
med det stormöte som val förrättas vid två år senare. Om föreningsrådet består
av elva ledamöter, väljs sex ledamöter udda kalenderår och fem ledamöter
jämnt kalenderår. Om stormötet beslutar att föreningsrådet ska bestå av fler
ledamöter än elva, får stormötet samtidigt besluta om hur många ledamöter
som ska väljas udda respektive jämnt år.
Förening har en röst vid val av ledamöter i föreningsrådet, om föreningen
bedriver verksamhet i Ale kommun och uppfyller de allmänna kraven för att
vara bidragsberättigad i kommunen. Förening företräds vid val på stormöte av
föreningsstyrelsens ordförande, om inte föreningens styrelse eller högre
föreningsorgan har utsett annan föreningsmedlem att företräda föreningen.
Avgår en ledamot i föreningsrådet i förtid, får ett stormöte förrätta fyllnadsval
med en mandatperiod motsvarande återstoden av den avgångnes ursprungliga
mandatperiod.
7§
Kallelse till stormöte utfärdas av föreningsrådet senast en månad före
stormötet. Kallelsen ska anslås på kommunens hemsida under fliken
föreningsråd. Kallelsen skickas dessutom via e-post till föreningar som anmält
en e-postadress till kommunens föreningsregister samt till de av rådets och
valberedningens ledamöter som har anmält en e-postadress till rådet. En
information om kallelsen bör därutöver införas i en lokaltidning.
I kallelsen ska anges att val till föreningsråd kommer att förrättas.
Saknas ett beslutsmässigt föreningsråd eller har kallelse till höstens stormöte
inte utfärdats senast den 15 oktober, får kommunens enhetschef för Ale Fritid
utfärda kallelse till stormöte.
8§
Stormöte väljer i inledningen av ett stormöte en ordförande och en sekreterare
vid mötet. Intill dess att dessa har valts, leds stormötet av föreningsrådets
ordförande, om föreningsrådet inte har utsett annan person att leda mötet.
Valberedning
9§
Val av ledamöter i föreningsrådet ska beredas av en valberedning bestående av
kommunens kultursekreterare och föreningsutvecklare samt tre
föreningsrepresentanter.
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10 §
Valberedningen ska på stormöte föreslå namn på ordförande och sekreterare
för stormötet.
Valberedningen ska på stormöte föreslå namn på de ledamöter i rådet som ska
väljas under stormötet. Valberedningen får grunda sina förslag på framförda
nomineringar eller på egna förslag.
11 §
Föreningsrepresentanterna i valberedningen utses av föreningsrådet.
Mandatperioden för föreningslivets ledamöter i valberedningen är kalenderår,
om inte föreningsrådet beslutar annat.
12 §
Kommunens föreningsutvecklare är sammankallande för valberedningen.
13 §
De som har förslag på ledamöter till rådet, bör framföra förslagen till
valberedningen senast två månader inför val på höstens stormöte. Uppkommer
fråga om fyllnadsval vid annat stormöte, bör förslag framföras så tidigt som
möjligt.

Föreningsrådets arbetsformer
Ordförande
14 §
Föreningsrådet utser själv ordförande och vice ordförande i rådet.
Om ordförande inte är utsedd eller har förhinder, fullgörs ordförandens
uppgifter av rådets vice ordförande.
Om vice ordförande inte heller är utsedd eller har förhinder, får kommunens
enhetschef för Ale Fritid utfärda kallelse till sammanträde med föreningsrådet.
Sammanträden
15 §
Föreningsrådet bör hålla konstituerande sammanträde efter höstens stormöte på
vilket ordinarie val har förrättats.
Föreningsrådet sammanträder därutöver minst fyra gånger under ett kalenderår.
Föreningsrådet bestämmer årligen när ordinarie sammanträden under ett
kalenderår ska hållas. Detta bör ske i samband med rådets konstituerande
sammanträde.
16 §
Extra sammanträde ska hållas om föreningsrådets ordförande eller mer än
hälften av rådets ledamöter begär det.
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17 §
Förslag till frågor som ska behandlas av föreningsrådet ska skickas till rådets
ledamöter senast fem dagar före sammanträdet på det sätt som rådet finner
lämpligt.
18 §
Föreningsrådets ställningstaganden ska efter varje sammanträde redovisas i ett
protokoll, som inom 14 dagar ska justeras av ordföranden för sammanträdet
och en vid sammanträdet utsedd justerare.
19 §
Sammanträde med föreningsrådet får hållas endast om mer än en tredjedel av
rådets ledamöter är närvarande.
Svar på remisser
20 §
Om föreningsrådets beslut om remissvar inte är enhälligt, ska till svaret
biläggas handlingar vilka utvisar avvikande meningar.
Utseende av valberedningsledamöter
21 §
Föreningsrådet ska omgående underrätta sammankallande i valberedningen
när rådet har utsett föreningslivets tre ledamöter i valberedningen i enlighet
med § 11.
Rådets arbetsformer i övrigt
22 §
I övrigt bestämmer föreningsrådet själv sina arbetsformer.

Övrigt
Ändring av reglemente
23 §
Föreningsrådet är inrättat av kommunfullmäktige i Ale kommun. Reglementet
för föreningsrådet ändras genom beslut av fullmäktige.
24 §
Önskar föreningsrådet att reglementet ändras, ska rådet inlämna rådets förslag
till kommunens kultur- och fritidsnämnd, som har att behandla förslaget.
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Administrativt stöd
25 §
Föreningsrådet har rätt till sekreterarstöd och övrig grundläggande
administrativ service från kommunens enhet Ale Fritid eller annan enhet som
anvisas av kultur- och fritidsnämnden.

