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Brugerråd og Brugerpanel
Afstemnings-, opstillings- og valgregler
Præsentation af Brugerråd og Brugerpanel
Neden for er Brugerråd og Brugerpanel præsenteret nærmere.
LVS Brugerråd:
• Består af 7 medlemmer, der som udgangspunkt mødes 3 gange området
• Eksempler på rådgivningsopgaver:
o Byde ind ved udarbejdelse af brugerundersøgelser og lign.
o Arbejde med spørgsmål som bestyrelsen ønsker brugernes synspunkter på
o Byde ind med ideer til fremadrettede initiativer som LVS´ sekretariat og bestyrelse
kan arbejde videre med
o Vælge en formand fra brugerrådets midte, som indtræder i LVS´ bestyrelse. Formanden vælges for 2 år af gangen.
sport for LIVET Brugerpanel:
• Består af 7 medlemmer, der som udgangspunkt mødes 3 gange området
• Eksempler på opgaver:
o Rådgive omkring igangværende og fremadrettede aktiviteter i sport for LIVET
o Praktisk hjælp på eventet FerieCamp samt ved andre aktiviteter
o Byde ind ved udarbejdelse af brugerundersøgelser og lign.
o Opgaver i forbindelse med afholdelse af opstillings- og valgmøder
o Arbejde med spørgsmål som bestyrelsen ønsker brugernes synspunkter på
o Byde ind med ideer til fremadrettede initiativer som LVS´ sekretariat og bestyrelse
kan arbejde videre med
o Vælge en formand fra brugerpanelets midte, som indtræder i LVS bestyrelse. Formanden vælges for 2 år af gangen.
Model for opstilling og valg
Bestyrelsen har udarbejdet følgende model for valg til Brugerråd og Brugerpanel.  

Der afholdes et opstillings- og valgmøde for henholdsvis LVS Brugerpanel og for sport for LIVET Brugerpanel centralt i Danmark i maj måned en gang om året. 3 uger forud for møderne udsender LVS materiale og invitation til alle LVS´ medlemmer og aktive i sport for Livet.
Valg til LVS Brugerråd og sport for LIVET Brugerpanel foretages ud fra nedenstående retningslinjer:
• Der vælges 7 medlemmer til Brugerråd, og 7 medlemmer til Brugerpanel
• Kandidaterne grupperes efter de regioner, de tilhører.
o Der vælges to kandidater fra de to regioner, hvor LVS og sport for Livet har flest
medlemmer. Per 1. marts 2018 er det Region Syddanmark og Region Hovedstaden/
Bornholm for LVS og Region Syddanmark og Region Midtjylland for sport for Livet.   
o Der vælges én kandidat fra hver af de øvrige tre regioner    
• Valg gælder for 2 år. 3 medlemmer er på valg i lige år og 4 medlemmer er på valg i ulige
år
• Panelerne vælger en formand for en toårig periode ved simpelt flertal
Til opstillings- og valgmøde for LVS Brugerråd kan der deltage én bruger fra hvert værested,
som er medlem af LVS
• Denne bruger kan opstille som kandidat til brugerråd
• Det er kun fremmødte brugere der kan opstille til Rådet  
• Hver bruger kan afgive 1 stemmer på opstillede kandidater
• Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Til opstillings- og valgmøde for sport for Livet kan der deltage én bruger fra hver klub, hold,
forening og værested, der er medlem af sport for Livet.  
• Denne bruger kan opstille som kandidat til brugerpanelet
• Det er kun fremmødte brugere der kan opstille til panelet
• Hver bruger kan afgive 1 stemmer på opstillede kandidater
• Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Samme person kan ikke både sidde i Brugerråd og i Brugerpanel.
LVS´ sekretariat er også sekretariat for råd og Panel og bistår med mødeindkaldelser, dagsordener og referater.
Der ydes godtgørelse af transportomkostninger til medlemmer af Brugerpanel og Brugerråd i forbindelse med brugerpanelernes møder.    
I udarbejdelsen af modellen har bestyrelsen skelet til procedurerne for valg til SVIDs bestyrelse.

