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Forretningsorden 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd i Bornholms Regionskommune 

 

 

§ 1 

Formål 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd er et rådgivende organ indenfor idrætsområdet, der ikke 

tillægges besluttende kompetence. Det er rådets ansvar at komme med kvalificerede og idrætsfagligt 

funderede løsningsforslag på såvel forelagte som selvforeslåede problematikker under konstant 

hensyntagen til den økonomiske ramme. Idrættens Videns- og Kompetenceråd skal konkretisere 

komplekse emner i forhold til idrætsstrategien, så det bliver muligt for Fritids- og Kulturudvalget at 

tage beslutninger på et velfunderet og –informeret grundlag. Rådet har høringsret. 

 

Rådet indstiller til Kultur- og Idrætsprisen. 

 

 

§2 

Mødeleder 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd har rullende mødeleder, der skifter for hvert møde. 

Mødelederen varetager den konkrete kommunikation med fritidskonsulenten forud for hvert møde.  

 

 

§ 3 

Udvalgets møder 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd afholder minimum fire møder årligt. Ugedag, tidspunkt og 

mødeledere aftales på årets første møde.  

Fjorten dage inden mødedag varsles mødet, og mødelederen kontaktes. Dagsorden fremsendes pr. 

e-mail til rådets medlemmer senest fem hverdage før mødedag. 

Beslutningsreferatet godkendes på mødet. Referatet fremsendes senest tre arbejdsdage efter 

mødets afholdelse til rådets medlemmer. Herefter offentliggøres det på Bornholms 

Regionskommunes hjemmeside. 
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§ 4 

Mødedeltagelse 

Har et medlem forfald meddeles dette fritidskonsulenten i Administration og Rådgivning i Center for 

Skole, Kultur & Fritid. Medlemmerne af Idrættens Videns- og Kompetenceråd har ikke suppleanter. 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd kan tilkalde særlige sagkyndige eller andre personer til 

behandling af særlige sager. 

Forslag til emner på dagordenen skal sendes til Administration og Rådgivning senest én uge før 

mødets afholdelse. 

 

 

§ 5 

Sekretariatsvirksomhed 

 

Idrættens Videns- og kompetenceråd betjenes af Skole, Kultur & Fritid, Administration og 

Rådgivning. 

I referatet indføres navne på såvel fra- som tilstedeværende medlemmer. Dagsordener og referater 

er offentligt tilgængelige, dog forbeholder rådet sig retten til at tilbageholde punkter vedrørende 

følsomme områder. 

 

Godkendt d. 10. maj 2016 

 

 

 


