Beskrivelse af Borgerråd

Hvad er Borgerrådet ?
Borgerrådet Center for Mestring består af 7
Borgerrådsrepræsentanter.
Borgerrådet indgår i samarbejdsrådet med afdelingsleder for
Center for Mestring og 2 medarbejdere.

Formål med Borgerrådet
Via dialog og forslag medvirke til en positiv udvikling af
Center for Mestring.
At Borgerrådet repræsenterer Center for Mestring i forhold til
Socialudvalget, som indkalder til dialogmøder 2 gange pr. år.

Borgerrådets struktur og medlemsposter
Borgerrådet konstituerer sig ved valg af formand
og næstformand ved første møde efter valget.
Borgerrådet bestemmer selv hvordan arbejdet i Borgerrådet
skal tilrettelægges.

Borgerrådets medindflydelse og arbejdsområder
Aktivitetstilbud
Indkøb i.f.t. aktiviteter.
Valg af abonnementer på aviser, ugeblade, tidsskrifter
Ansættelser i Center for Mestring
Diverse udvalg.
Udarbejde høringssvar i forbindelse med politiske
beslutninger i såvel region som kommune.
Modtagelse af forslag fra borgere i Center for Mestring i rød
postkasse i caféen i stueetagen og på borgerrådsmail.
” brdv2014@gmail.com ”.

Diverse møder og tilhørende arbejde
Borgerrådet Center for Mestring indsender punkter til
dialogmøde med Socialudvalget 2 gange pr. år.
Udarbejdelse af dagsorden til borgerrådsmøder og
Dialogmøder.
Borgerrådets medlemmer tilbydes indflydelse på
arrangementer så som sommerfest, julefrokost og åbent
hus.
Dagsorden til borgerrådsmøder udsendes så vidt muligt
en uge før mødet. ( 2 medlemmer vælges fra gang
til gang at lave dagsorden til borgerrådsmøde og udsende
dagsorden på mail til alle medlemmer )

Borgerrådsvalg og opstilling
Borgerrådet består af 7 repræsentanter.
Alle borgere, der er tilknyttet Center for Mestring, kan opstille
til valget. Det kan være en fordel før opstilling til Borgerrådet
at tale med en borgerrådsrepræsentant om arbejdet i
Borgerrådet.
Kandidater opstilles senest 15. januar.
Kandidater præsenteres på husmødet sidste tirsdag i januar.
Valgperioden er 2 år - genvalg er muligt. I lige år vælges 3
repræsentanter og i ulige år vælges 4 repræsentanter.
Ophører ens tilknytning til Center for Mestring, udtræder
man af Borgerrådet. Stedforstræder kan udpeges til næste
valg.
Der er fredsvalg hvis der kun er de kandidater der skal
bruges i Borgerrådet.
Der er kampvalg hvis der er flere kandidater end dem der
skal bruges i Borgerrådet. Der laves stemmesedler med
kandidaternes navne. Stemmeperioden begynder ca. 1 uge
efter sidste opstilling af kandidater og varer ca. 14 dage
frem. Valget afsluttes en torsdag hvor stemmerne tælles op
kl. 9.30. Kl. 12.00 annonceres valgresultatet.
De valgte borgerrådsrepræsentanter fotograferes og der
laves opslag til infoskærmen.

Borgerråd
Center for Mestring
Søndersøparken 16
8800 Viborg
brdv2014@gmail.com

