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Valg til folkeoplysningsrådet 

Folkeoplysningsrådet fungerer i dag som et rådgivende organ overfor Kultur- og 

Trivselsudvalget i sager som vedrører fritidslivet, og det folkeoplysende område i 

særdeleshed. Arbejdet i folkeoplysningsrådet har en effekt, og har igennem de 

senere år støttet meget bredt. Har du lyst til at være med til at påvirke udviklingen 

på dit område, så har du nu muligheden. 

Der skal vælges medlemmer fra følgende områder: 

 3 repræsentanter fra idrætten 

 2 repræsentanter fra voksenundervisningen (aftenskolerne) 

 1 repræsentant fra de uniformerede korps 

 1 repræsentant fra øvrige foreninger 

 1 repræsentant fra handicapidrætten 

Medlemmerne vælges for en periode på fire år, der følger Byrådets valgperiode.  

Hvordan foregår valgene? 

Valgene skal være foretaget således, at områderne senest i uge 10 i 2018 har 

valgt en repræsentant. Såfremt et område ikke har, eller kan udpege en 

repræsentant, tager Kultur- og Trivselsudvalget stilling til, hvorvidt et af de øvrige 

områder skal tilbydes pladsen. 

Valg: 

Idrætten afholder valg i forbindelse med Ringsted Idrætsunion årlige 

repræsentantskabsmøde tirsdag, den 20. februar 2018 kl. 20 (eller når unionens 

repræsentantskabsmøde er færdigt). Valget foregår på Ringsted Sportscenter. 

Der skal vælges 3 personer. 

Handicapidrætten afholder valg i forbindelse med Ringsted Idrætsunion årlige 

repræsentantskabsmøde tirsdag, den 20. februar 2018 kl. 20 (eller når unionens 

repræsentantskabsmøde er færdigt). Valget foregår på Ringsted Sportscenter. 

Der skal vælges 1 person. 

Voksenundervisningsskolerne (aftenskoler) har allerede på sit møde valgt to 

personer. 

Øvrige foreninger afholder valg tirsdag, den 6. februar 2018 kl. 19. Valget 

foregår på Rønnedevej 9 i mødelokale 1. Der skal vælges 1 person. 

Uniformerede korps afholder valg i forbindelse med samrådsmøde i ”Spejderne i 

Ringsted” onsdag, den 24. januar 2018 kl. 19. Valget foregår hos FDF Benløse, 

Benløse By 32, 4100 Ringsted. Der skal vælges 1 person.  
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Ønsker du at stille op? 

- For at kunne stille op til Folkeoplysningsrådet, så skal du repræsentere en 
folkeoplysende godkendt forening, som i det seneste år op til valget har 
gennemført folkeoplysende virksomhed med tilskud, eller lånt lokaler efter 
loven.  
 

- Kandidater der ønsker at stille op til Folkeoplysningsrådet skal melde sit 
kandidatur senest 1 uge før valget. Anmeldelsen skal ske skriftligt til 
administrationen på mail fbc@ringsted.dk. Man kan altså ikke stille op til 
valget uden at have tilkendegivet sit kandidatur på forhånd. 

 
- Anmeldelsen skal indeholde: 

o For- og efternavn, adresse, mail og mobilnummer 
o CPR-nummer 
o Navn på den forening som vedkommende er medlem af 

 
 

Spørgsmål om arbejdet i Folkeoplysningsrådet 

Har du spørgsmål til arbejdet i Folkeoplysningsrådet som du godt vil have 

besvaret inden du beslutter dig for om du vil opstille, er du meget velkommen til at 

rette henvendelse til rådets nuværende medlemmer eller til administrationen i 

Team Fritid og Frivillighed, telefon 5762 6243. På 

https://ringsted.dk/kommunen/byraad-udvalg/folkeoplysningsraad#819 kan du se 

hvem der sidder i rådet nu. 

Generelt er mødeaktiviteten i gennemsnit 8-10 møder om året. Møderne afholdes 

en hverdag sidst på eftermiddagen, og varer ca. 1½ time.  

Er du i tvivl om hvilken kategori din forening hører under, er du velkommen til at 

kontakte administrationen i Team Fritid og Frivillighed. 

Folkeoplysningsrådets vedtægter 

Folkeoplysningsrådets vedtægter og forretningsorden vedlægges denne skrivelse. 

Med venlig hilsen 

Erik Schaumann  Flemming Christensen 
Erik Schaumann  Flemming Christensen 
Fmd. Folkeoplysningsrådet  Team Fritid og Frivillighed 
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