FORRETNINGSORDEN FOR STRYNØ-UDVALGET
I henhold til Langeland Kommunes Styrelsesvedtægt behandler og afgiver
Strynø-Udvalget indstilling til Kommunalbestyrelsen i sager, der specielt vedrører Strynø.
Udvalget består af 3 medlemmer, hvoraf et medlem vælges af og blandt
Kommunalbestyrelsen medlemmer, medens de to øvrige medlemmer vælges
af de kommunale vælgere på Strynø.
Udvalget sekretariatsbetjenes af direktionen.
Udvalget har udelukkende rådgivende opgaver. Udvalgsarbejdet er ulønnet.
Strynø-udvalget udarbejder selv sin forretningsorden. Den revideres en gang
årligt på udvalget første møde i det pågældende kalenderår.
Pkt. 1 – Møder
Der afholdes 4 møder årligt. 2 af disse afholdes på Strynø. Datoer fastsættes
for et kalenderår ad gangen på det møde, der afholdes i sidste kvartal.
Datoerne offentliggøres via første referat.
Hvert møde, der afholdes på Strynø, indledes med spørgetid. Behandling af
dagsorden er lukket.
Udvalget kan indkaldes til at deltage i arbejdsgrupper, der har opgaver i relation til Strynø.
Pkt. 2 – Dagsorden
Faste punkter:
Godkendelse af referat.
Sidste nyt fra Strynø.
Punkter til dagsorden skal være sekretariatet i hænde senest 6 dage før mødet. Dagsorden samt materiale, der skal forberedes i relation til denne, udsendes pr. mail 4 hverdage før mødet

Pkt. 3 – Referat
Sekretariatet udarbejder referat som offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Herudover formulerer de af udvalgets medlemmer, der er valgt på Strynø, et
referat der offentliggøres i Strønyt. Det tilstræbes at have et højt informationsniveau ved løbende at informere om udvalgets arbejde.
Pkt. 4 - Udvalgsmedlemmernes forpligtelser:
De udvalgsmedlemmer, der er valgt på Strynø, forpligtiger sig til at have et
tæt samarbejde med Strynø Beboerforening, for herigennem at kunne udtale
sig bedst muligt på øens vegne.
Sekretariatet sørger for at videreføre beslutninger fra Strynø-udvalget til
kommunalbestyrelsen.
Pkt. 5 - Opgaver og ansvarsområder.
Udvalget skal høres i alle sager der vedrører/har betydning for Strynø
Formand indkalder punkter til dagsorden.
Formanden kan – uanset bestemmelserne i pkt. 2. - indkalde til ekstraordinært møde i udvalget, såfremt der forelægges sager, der ikke kan indpasses i
den fastlagte mødeplan.
Vedtaget på udvalgets møde den 21. juni 2010.

