VEDTÆGTER FOR PÅRØRENDERÅDET PÅ FJORDSTJERNEN.

§1
Pårørenderådets formål

Pårørenderådets formål er:
•

•
•
•

repræsentere beboer/pårørende om tilrettelæggelsen af de bedst mulige forhold for beboerne
rådgive Fjordstjernens ledelse og bestyrelse og inddrages i relevante problemstillinger
støtte beboer- og pårørendeindflydelse ved en konstruktiv og åben dialog.
sikre at der handles i fællesskab til gavn for beboeren og i respekt for beboernes
selvbestemmelse
medvirke til at skabe fælles værdier
udarbejdelse af en pårørendepolitik

§2
Pårørenderådets sammensætning:

Stk. 1
Pårørenderådets sammensætning er som følger:
5 pårørenderepræsentanter
• 3 pårørenderepræsentanter som suppleanter
• 1 medarbejderrepræsentanter – aktivitetskoordinatoren
• 1 ledelsesrepræsentant
Stk. 2.
Fjordstjernens ledelsesrepræsentant og medarbejderrepræsentant - deltager i Pårørenderådets møder
uden stemmeret.
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§3
Pårørenderådets Årsmøde.
Pårørenderådets øverste myndighed er Pårørenderådets årsmøde, som afholdes én gang årligt i april.
Der indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skrivelse eller e-mail til pårørende. Forslag,
der ønskes behandlet på årsmøde, skal være formanden i hænde senest 8 dage før
årsmødets afholdelse.
Dagsorden for et ordinært årsmøde skal minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren aflægger regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til Pårørenderåd
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisorer
8. Valg af revisorsuppleant 9. Eventuelle valg til udvalg
10. Eventuelt.
Årsmødet er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og dens beslutninger
træffes ved almindeligt stemmeflertal.
§4
Ekstraordinært årsmøde
Ekstraordinært årsmøde afholdes efter en rådsbeslutning eller efter skriftlig anmodning fra mindst
halvdelen af de pårørende (max. 2 stemmer pr. beboer). Der indkaldes, som ved et ordinært
årsmøde, med en dagsorden der bl.a. angiver det emne, der ønskes behandlet.
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§5
Pårørenderepræsentanter
Stk. 1
Valgperioden er 2 år, og der afholdes valg i april måned hvert år. Næste gang april 2017. Der
vælges 3 medlemmer hvert andet år (ulige år) og 2 medlemmer hvert andet år (lige år). Der vælges
hvert år 3 suppleanter for 1 år. Det tilstræbes at alle enheder er repræsenteret.
Der vælges en revisor for 2 år (første gang 1 for 1 år) og en suppleant for revisor for 1 år.
Nære pårørende og værge er valgbare og maks. to pårørende (værge) pr. beboer er valgbar.
Pårørende er personer, der har et nært forhold til en beboer. Det kan være f.eks. forældre, børn,
ægtefælle, samlever eller søskende, men det kan også være en person, der ikke er i familie med
beboeren, men har et nært forhold til denne.

Stk. 2.
Stemmeret:
Pårørende og værge som er tilstede på årsmødet har stemmeret til valget. Der er maks. to stemmer
pr. beboer.

Stk. 3.
Konstituering:
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand og næstformand skal konstitueres blandt
pårørenderepræsentanterne. Derudover vælges en sekretær og en kasserer.
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§ 6 Regnskab og revision
Stk. 1.
Pårørenderådets formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut Stk.
2.
Regnskabsåret er 1. januar – 31.december (Regnskabsåret skal følge kalenderåret)
Stk. 4.
Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før årsmødet.

§ 7 Tegningsregler
Pårørenderådets tegningsret har formanden eller kasserer samt et andet medlem af Pårørenderådet. §
8
Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan vedtages på årsmødet, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget.
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§9
Mødevirksomhed.
Stk.1 Pårørenderådets
møder er som udgangspunkt lukkede.
Stk. 2.
Pårørenderådet kan indbyde andre til at deltage under visse punkter i møderne, når der behandles
spørgsmål af særlig interesse for dem.
Stk.3
Pårørenderådet kan indbyde andre til at deltage under visse punkter i møderne, når der behandles
spørgsmål hvor rådet har brug for mere viden.

Stk. 4.
Pårørenderådet fastlægger selv sin forretningsorden, der ikke må overskride de rammer, der følger
af loven og de beslutninger, som Fjordstjernens bestyrelse har truffet. Forretningsordenen skal som
minimum indeholde bestemmelser om
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

indkaldelse af stedfortræder/suppleanter
indkaldelse af og afholdelse af møder
dagsordenens indhold og udformning
afstemninger og betingelser for beslutningsdygtighed
dagsordeners og referaters offentliggørelse
løbende orienteringer og åbenhed
årsmøde
minimum et årligt møde med Beboerrådet
årsberetning
Stk.5.

Pårørenderådet er omfattet af tavshedspligt og kan som hovedregel ikke behandle personsager.
Pårørenderådet ønsker at blive orienteret om ledelsens håndtering af sager af principiel betydning
for Fjordstjernens virksomhed.

Fjordstjernen – Boliger og Sundhedscenter
Isefjords Allé | DK – 4300 Holbæk | Tlf. 59 43 17 00 | info@fjordstjernen.dk | www. fjordstjernen.dk | CVR 34613923

§ 10
Rådets beføjelser og opgaver

Stk.1
Rådet udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat i fællesskab med
Fjordstjernens bestyrelse og /eller ledelse og indenfor lovgivningen rammer.
Pårørenderådet bør inddrages i generelle beslutninger om, hvordan den direkte service til beboerne
udformes og udvikles.
Pårørenderådet har høringsret i forhold til alle overordnede ledelsesbeslutninger, der vedrører
Fjordstjernens virke i forhold til beboers trivsel og udførelse af service.

Stk.2
Pårørenderådet kan inddrages i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen på arbejdet med
Fjordstjernens visioner.

Stk.3.
Pårørenderådet, Beboerrådet og Fjordstjernens bestyrelse udarbejder i fællesskab principper,
indhold, og rammer for samarbejdet mellem hinanden.
Stk. 4
Pårørenderådet kan løbende nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper som afrapporterer til
Pårørenderådet.
§ 11
Opløsning af Pårørenderådet
Opløsning af Pårørenderådet kræver en beslutning af et flertal i Pårørenderådet samt en
efterfølgende godkendelse på årsmødet med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte.
Ved en opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue Fjordstjernen i Holbæk.
Vedtægterne er godkendt den 19/5 2016.
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