Formål og kommissorium
Brugergruppe ved Samsø Bibliotek

§ 1. NAVN
Samsø Biblioteks Brugergruppe

§ 2. FORMÅL
Brugergruppen virker for at biblioteket udvikles i overensstemmelse med brugergrupper på biblioteket, borgernes og det øvrige
samfunds ønsker og behov.
Brugergruppen tager aktivt del i bibliotekets virksomhed med ideer, forslag og kritik, der tilgodeser bibliotekets målsætning og bidrager
til at biblioteket bliver mere synligt i lokalområdet.
Samsø kommunes overordnede mål og langsigtede planer er formuleret i den til enhver tid gældende målsætning og formålsbeskrivelse
for området..
Brugerinddragelsen tilrettelægges, så den passer mest hensigtsmæssig til brugernes behov og ønsker.

§ 3. OPGAVER
Brugergruppen er et rådgivende organ, der repræsenterer lokalbefolkningen i forhold til aktiviteter og udvikling af biblioteket.
Brugergruppen arbejder for at udvide og aktualisere bibliotekets berøringsflade i lokalområdet i samarbejde med Biblioteket.
Brugergruppen virker som et forum for information og gensidig idéudveksling mellem brugere og bibliotek.
Stk. 1 Aktiviteterne planlægges i samarbejde med Samsø Bibliotek.

§ 4. MEDLEMMER
Enkeltpersoner med interesse for Samsø bibliotek. Brugergruppen består af enkeltpersoner med forskellige kompetencer og
interesseområder.
Brugergruppen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.

§ 5 VALG TIL BRUGERGRUPPEN
Stk. 1 Brugergruppens møder annonceres offentligt og er åbne for offentligheden.
Stk. 2 Valg til Brugergruppen foretages ved mødet i efteråret.
Medlemmer af Brugergruppen vælges for en to-årig periode. Der vælges 2 suppleanter for en etårig periode. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3 Brugergruppen konstituerer sig derefter og vælger formand og næstformand.
Stk. 4 Gruppen struktureres, så der kan dannes undergrupper indenfor eksempelvis områderne: IT, udstillinger, litteraturkredse og
børnekultur.
Stk. 5 Brugergruppen er beslutningsdygtigt, når formanden eller næstformanden samt yderligere 3 medlemmer er til stede.
Stk. 6 Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller i dennes fravær
næstformandens stemme udslaget.
Stk. 7 Bibliotekets leder samt minimum 1 personalerepræsentant deltager i møderne.
Stk. 8 Møderne annonceres 30 dage i forvejen af formanden. Dagsorden/referater for møderne vil yderligere ligge til afhentning på
Samsø Bibliotek, samt være tilgængelig på bibliotekets hjemmeside.
Stk. 9 Forslag skal være formanden i hænde senest 21 dage før møderne og kan afleveres til bibliotekets personale. Dagsordenen vil
ligge til afhentning på Samsø Bibliotek 14 dage før mødet.
Stk. 10 Ledelse og medarbejdere på Samsø Bibliotek kan ikke vælges til Brugergruppen, men kan deltage i Brugergruppen med taleret.
Stk. 11 Ekstraordinært brugergruppemøde kan indkaldes når formanden, bibliotekets leder eller mindst 2 brugerrådsmedlemmer finder
det ønskeligt, eller mindst 10 borgere skriftligt fremsætter anmodning herom.
Ekstraordinære møder indkaldes med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.

§ 6. VEDTÆGTSÆNDRINGER
Stk. 1 Vedtægtsændringer skal ske på et Brugergruppemøde og kræver et flertal på mindst 2/3 af fremmødte borgere
Stk. 2 Vedtægtsændringer forelægges Kultur- og Socialudvalget til endelig godkendelse.

