Beskrivelse om ungeobservatør
Kort om ungeobservatøren
•
•
•
•
•

Ungeobservatøren bliver en del af bestyrelsen med taleret og uden stemmeret.
Ungeobservatøren sidder på baggrund af sig selv, og repræsentere ikke nogle grupper.
Ungeobservatøren skal varetage fællesskabets interesserer.
Bestyrelsen mødes 4-5 gange om året.
Ungeobservatøren skal være med til at skabe gennemsigtighed mellem bestyrelsen og
målgruppen.

Opgaver som ungeobservatør
Ungeobservatøren bliver en del af bestyrelsen Fonden Ungdomsøen uden stemmeret, men med
taleret. Personen vil ikke have de samme juridiske og økonomiske forpligtelser som de andre
medlemmer af bestyrelsen, men personen vil få den samme “oplæring” og gennemgang med
advokaten som de andre medlemmer af bestyrelsen har fået. Fonden Ungdomsøens bestyrelse
arbejder med Ungdomsøens økonomi, budgetter og den overordnet strategiske udvikling på
ungdomsøen. Det er ikke en arbejdende bestyrelse. Bestyrelsen mødes 4-5 gange om året.
Efter bestyrelsesmøderne vil ungeobservatøren få til opgave at lave en lille skriv om hvad
bestyrelsen har snakket om til mødet, som deles blandt de frivillige. Det er for at skabe
gennemsigtighed for bestyrelsen.
Ungeobservatøren vil sidde i bestyrelsen på baggrund af at være sig selv, og skal dermed ikke
repræsentere en bestemt gruppe. Personen vil derfor tale ud fra egen erfaring og overbevisning.
Hvor ungeobservatøren forpligter sig til at varetage fællesskabets interesser, herunder også fondens
økonomiske og strategiske interesser.
Ungeobservatøren skal også overholde et armslængdeprincip, for at sikre at personen ikke
repræsentere nogle.
Armslængdeprincippet dækker over:
•
•
•
•
•
•

Ungeobservatøren står kun til ansvar overfor egne holdninger og skal derfor ikke bruge et
mandat fra nogen.
Ungeobservatøren kan ikke være leder af et af et frivilligteam eller ansat i Fonden
Ungdomsøen.
Ungeobservatøren skal varetage det fællesbedste for alle i målgruppen (Fællesskabets
interesser).
Ungeobservatøren skal vælges en gang årligt og kan kun selv trække sig i valgperioden.
Ungeobservatøren repræsenterer alle i målgruppen og dermed kun sig selv.
Ungeobservatøren kan maksimalt sidde i 3 år i træk.

Opstilling og valg til ungeobservatør
Opstilling til at blive indstillet som ungeobservatør kan enten ske ved at man sender en mail inden ørådet til bliv.hort@ungdomsoen.dk eller man melder sig på dagen inden valghandlingen går i gang.
Hvor at stille op til ungeobservatøren skal man møde op på dagen til ø-rådet, og være i målgruppen
(mellem 15 og 25 år).
Ungeobservatøren bliver valgt på Ø-rådet. Hvis der kun er en som stiller op til posten, så er personen
direkte valgt. Hvis der derimod er to som stiller op, så er det den person der får flest stemmer som
bliver valgt. Hvis der er flere som stiller op så er den som får flest stemmer som vinder. Hvis der er
under 5 stemmer mellem den med flest og anden flest stemmer, så skal de to ud i en anden
valgrunde.
Du kan stemme til valget hvis du er mellem 15-25 år. Er du uden for målgruppen, må du stemme,
hvis du er frivillig har deltaget i min. 3 møder/aktiviteter inden for de sidste 12 måneder. Er du i tvivl
om du har stemmeret, så skriv til bliv.hort@ungdomsoen.dk.
Personen vil denne gang blive valgt til en periode på 1,5 år indtil valget i efteråret 2021.
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