Vedtægter for Aalborg Ungebyråd pr. 1. september 2017
Formål
§ 1. Organisationens navn er: Aalborg Ungebyråd (i det følgende Ungebyrådet)
●

Stk. 1 Ungebyrådet har hjemsted i Aalborg Kommune.

§ 2. Ungebyrådet er en partipolitisk uafhængig organisation.
§ 3. Ungebyrådets formål er:
●
●
●
●
●

Stk. 1 at koordinere/opfange Aalborg Kommunes unges arbejds-, kultur-, skole-, fritids- og
socialpolitiske interesser og varetage disse over for kommunens beslutningstagere.
Stk. 2. at inddrage lokale unge, ungdomsorganisationer og foreninger i dette og rådets
andet arbejde.
Stk. 3 at vedligeholde og udbygge et samarbejde med Byrådet og andre relevante organer.
Stk. 4 at være aktivitetsfremmende, idéskabende og sammen med andre organer arbejde
for nye tiltag til gavn for kommunens unge.
Stk. 5 at inddrage unge i det kommunale demokratiske virke, og at inspirere samt opfordre
unge til at tage del i demokratiet.

Sammensætning og valg
§ 4. Alle unge mellem 13 og 19 år er valgbare og har stemmeret. Ungdomsskolen afgør evt.
tvivlsspørgsmål.
● Stk. 1. Personer, der er tilknyttet en ungdomsuddannelse i Aalborg Kommune, men ikke
bosiddende i kommunen, kan udøve stemmeret og er valgbare.
§ 5. Ungebyrådet består af 31 medlemmer.
● Stk. 1. Valget afgøres ved simpelt flertal.
● Stk. 2. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.
● Stk. 3. De 6 kandidater, der modtager flest stemmer, uden at modtage valg, er suppleanter i
henhold til deres antal stemmer.
§ 6. Valget til Ungebyrådet foregår online 14 dage op til Ungekongressen
● Stk. 1. Vælgeren har kun mulighed for at stemme på en kandidat fra en anden
skole/uddannelsesinstitution.
§ 7. Medlemmerne er valgt for et år ad gangen og kan genvælges
● Stk. 1. Valgperioden er fra 1. oktober til 30. september.
● Stk. 3. Eventuelt interesserede kan stå på venteliste til Ungebyrådet og tages ind ved frafald
i rådet. Disse kan kun sidde til næst afholdte valg.
Formandskab
§ 8. Ungebyrådet har et formandskab
● Stk. 1. Formandskabet består af en formand og en næstformand.
§ 9. Formandskabet er underlagt Ungebyrådets beslutninger
● Stk. 1. Formandskabsposterne er et tillidserhverv.
● Stk. 2. Formandskabet har ordinær stemmeret.
§ 10. Formandskabet bliver valgt af og iblandt Ungebyrådets medlemmer.

§ 11. Formandskabet tegner Ungebyrådet udadtil.
● Stk. 1. Formandskabet repræsenterer Ungebyrådet om nødvendigt i Magistraten.
§ 12. Formanden eller et medlem af Ungebyrådet leder rådsmøderne på grundlag af en beslutning
vedtaget af Ungebyrådet.
§ 13. Forslag til opløsning af Formandskabet vedtages, hvis det bliver støttet med ¾ majoritet af de
fremmødte stemmeberettigede på mødet.
§ 14. Formandskabet er valgt for 1 år ad gangen og kan genvælges. Valgperioden er fra 1. oktober
til 30. september.
Forretningsudvalget
§ 15. Ungebyrådet har et forretningsudvalg (FU), der står for den daglige drift mellem de ordinære
ungebyrådsmøder.
● Stk. 1. FU består af:
o Formand
o Næstformand
o Udvalgsformænd
o Ungebyrådets medlemmer af ungdomsskolebestyrelsen
o Sekretæren
§ 16. FU mødes umiddelbart før ordinært ungebyrådsmøde
§ 17. FU har mulighed for at indkalde andre mødedeltagere, hvis det findes nødvendigt.
Sekretariatet
§ 18. Ungebyrådet har tilknyttet en fast sekretær fra kommunen. Denne er udpeget og ansat af
Ungdomsskolen. Sekretæren forestår i samarbejde med Ungebyrådet og formandskabet de daglige
praktiske opgaver.
§ 19. Sekretæren deltager i Ungebyrådets møder uden stemmeret.
Mødevirksomhed
§ 20. Ungebyrådets møder er åbne.
● Stk. 1. Ungebyrådet kan til enkelte punkter inddrage andre til at deltage i behandlingen af
punkter.
§ 21. Ungebyrådsmedlemmerne har mødepligt.
● Stk. 1. Ved misligholdelse af den gældende samarbejdsaftale kan Ungebyrådet beslutte at
ekskludere pågældende medlem.
§ 22. Et medlem kan efter anmodning til Ungebyrådet fritages for dets hverv.
● Stk. 1. Hvis et medlem fritages, indtræder suppleanten for resten af perioden, med første
suppleant før anden suppleant.
§ 23. Er et medlem forhindret i at deltage i en længere periode (en måned), tiltræder suppleanten i
denne periode.
§ 24. Sekretæren og formandskabet fastsætter tid og sted for møderne.
● Stk. 1 Ungebyrådet afholder fortrinsvis sine møder i Aalborg Byrådssal.
§ 25. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte ved et ordinært
ungebyrådsmøde.
● Stk. 1. Indstilling vedrørende vedtægtsændringer foretages ved kvalificeret flertal på 2/3.

§ 26. Medlemmerne kan kun deltage i møderne ved personligt fremmøde.
§ 27. Sekretæren fører referat over hvert møde. I referatet anføres fraværsprotokol. Referatet
offentliggøres på Ungebyrådets hjemmeside efter hvert møde.
§ 28. Ungebyrådet fastsætter sin forretningsorden ved første møde efter valget, og denne vedtages
med 2/3 flertal.
● Stk. 1 Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om mødeindkaldelse, mødeledelse,
indkaldelsesfrist, afbudsfrist, frist for udsendelse af referat og dagsorden, øvriges deltagelse
i mødet, medlemmernes beføjelser og beslutningsdygtighed.
§ 29. Der holdes ordinært ungebyrådsmøde hver fjerde uge på skiftende dage.
Udvalg
§ 30. Der er faste politiske udvalg svarende til Aalborg Byråds politisk-relevante udvalg
● Stk. 1. De politiske udvalg, Ungebyrådet kan repræsenteres i, afgøres af Aalborg Byråd
● Stk. 2. De faste politiske udvalg vælger en formand ved simpelt flertal.
● Stk. 3. Ungebyrådet fastlægger, hvordan medlemmerne fordeles i udvalgene.
● Stk. 4. Udvalget vælger to repræsentanter til Aalborg Byråds politiske udvalg.
§ 31. Ungebyrådet har mulighed for at nedsætte ad hoc-udvalg, afhængigt af, hvad der arbejdes
med i Ungebyrådet.
● Stk. 1. Ad hoc-udvalgene er åbne for alle kommunens unge mellem 13 og 19 år. Der skal
være min. 1 repræsentant fra Ungebyrådet i hvert udvalg. Denne er ansvarlig for en god
kontakt mellem udvalget og rådet.
§ 32. Der skal minimum være 5 og maksimum 10 medlemmer i hvert udvalg.
§ 33. Udvalgene har mulighed for at indkalde andre mødedeltagere, hvis det findes nødvendigt.
§ 34. Alle udvalg er ansvarlige over for Ungebyrådet.
● Stk. 1. Udvalgene indsender indstillinger til afstemning i Ungebyrådet.
Ikrafttræden og vedtægtsændring.
§ 35. Denne vedtægt træder i kraft den 1. september 2017.
§ 36. Ændringer af vedtægten godkendes af ungdomsskolebestyrelsen på indstilling fra
Ungebyrådet.
§ 37. Ungebyrådet, eventuelle ad hoc udvalg samt sekretæren arbejder efter de formål og de
retningslinjer, der er afstukket i disse vedtægter.
● Stk. 1. Alt, hvad disse vedtægter ikke tydeligt foreskriver, underkastes Ungebyrådets
beslutning.

