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Vedtægter for
Bestyrelsen ved Instituttet for Blinde og Svagsynede (1805)
Rymarksvej 1, 2900 Hellerup
IBOS er hjemhørende i Københavns Kommune og er et nationalt rehabiliteringscenter for
unge og voksne med nedsat syn. IBOS udfører sine opgaver i henhold til gældende lovgiv
ning.
§1
Bestyrelsen har sit virkeområde inden for alle dele af instituttets virksomhed med respekt
for de bestemmelser, som er fastsat i lovgivning og administrative regler, herunder mål og
rammer for institutionens virksomhed fastlagt af Københavns Kommune.
§2
Bestyrelsen er sammensat som følger:
1 medlem udpeget af Dansk Blindesamfund
1 medlem af Dansk Blindesamfunds Ungdom
1 medlem udpeget af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation
1 medlem udpeget af Hovedstadsregionen
1 medlem udpeges af Landsforeningen af forældre til Blinde og Svagsynede
2 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne på IBOS, hvoraf mindst en skal være
lærer
1 medlem vælges af kursister/studerende på IBOS. Dette medlem kan sidde i bestyrelsen i
hele valgperioden, som følger den kommunale valgperiode uagtet om den pågældende
færdiggør sit rehabiliteringsforløb i perioden
1 medlem udpeges af OBS' Interessegruppe som landsdækkende repræsentant for ele
ver/kursister på instituttets objektive område
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1 medlem udpeges blandt primærkommunerne efter samråd med kommunernes landsfor
ening
1 medlem udpeget af Kommunernes Landsforening
1 medlem, der repræsenterer det private erhvervsliv, som udpeges af bestyrelsen efter
indstilling fra instituttets ledelse
1 medlem, der repræsenterer undervisningssektoren, som udpeges af bestyrelsen efter
indstilling fra instituttets ledelse
Valg af de nævnte medlemmer fra hhv. Københavns Kommune og Hovedstadsregionen
finder sted snarest muligt efter hvert kommunevalg. Valg af repræsentanter for medarbej
dere og aktuelle brugere sker for et undervisningsår ad gangen. Medlemmerne fungerer
indtil udgangen af den måned, i hvilken nye valg har fundet sted.
Stk. 3
De øvrige medlemmer af bestyrelsen udpeges/vælges for en 4-årig periode svarende til
valgperioden for kommunale råd.
Stk. 2
Et medlem udtræder af bestyrelsen, når tilknytningen til 180S eller den udpegede organi
sation ophører.
§3
Suppleanterne for bestyrelsens medlemmer vælges/udpeges på samme måde som med
lemmerne.
§4
Stk. 1
Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde efter nyvalg og vælger blandt sine medlem
mer en formand og en næstformand.
En af posterne besættes med et medlem fra de af brugerorganisationerne udpegede med
lemmer. Repræsentanter fra medarbejderne på IBOS kan ikke vælges.
Stk. 2
Institutlederen er sekretær for bestyrelsen og sørger for indkaldelse til bestyrelsens møder,
herunder det konstituerende møde, der afholdes umiddelbart efter nyvalg har fundet sted.
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§5
Stk. 1
Bestyrelsen afholder minimum 3 møder pr. år. Derudover afholdes møder, når det beslut
tes af formanden eller begæres af mindst 3 af bestyrelsens medlemmer. Indkaldelse sker
med normalt 14 dages varsel med angivelse af en dagsorden.
Stk. 2
Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, herunder kursisterne, når der er
spørgsmål af særlig interesse for dem.
Stk. 3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede, herun
der formanden.
Stk. 4
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme ud
slagsgivende.
Stk. 5
Institutlederen deltager som sekretær i bestyrelsens møder og IBOS varetager sekretari
atsfunktionen for bestyrelsen.
Stk. 6
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
§6
Stk. 1
Et medlem fra bestyrelsen deltager i ansættelsesudvalget i forbindelse med ansættelse af
ny institutleder og har høringsret i forhold hertil. Københavns Kommune har ansættelses
myndigheden.
Stk. 2
Bestyrelsen har hørings- og indstillingsret i forhold til:
1. IBOS' budget, herunder kvalitets-, aktivitets- og servicemål
2. Virksomhedskontrakten, der indgås med Københavns Kommune
3. IBOS' langsigtede udviklingsmål
Stk. 3
Bestyrelsen godkender efter indstilling fra institutlederen principper og metoder til opfyl
delse af de fastlagte mål og rammer.
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Stk. 4
Alle principielle ændringer i IBOS · virksomhed forelægges til drøftelse i bestyrelsen. Besty
relsen behandler derudover forslag, som forelægges af institutleder og Københavns Kom
mune.
Stk. 5
Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille spørgsmål til Københavns Kommune, Socialfor
valtningen, om alle spørgsmål, der vedrører IBOS.
Stk. 6
Bestyrelsen kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder persona
lesager eller konkrete klagesager.
§7
Stk. 1
Bestyrelsesvedtægterne er godkendt af Københavns Kommune.
Stk. 2
Københavns Kommune kan efter forudgående indhentet udtalelse hos bestyrelsen ændre
vedtægten med 3 måneders varsel. Er Københavns Kommune og bestyrelsen enige, kan
ændringen ske med kortere varsel.
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