Formål
Bibliotek- og arkivrådet er rådgivende overfor bibliotekets
ledelse og fungerer som et dialogforum med henblik på at
udvikle og forbedre bibliotekets og arkivets service og udbrede
kendskabet til bibliotekets og arkivets virksomhed.
Rådet fungerer indenfor rammerne af biblioteksloven,
arkivloven og Kommunalbestyrelsens beslutninger.

Opgaver
Rådet er et idéforum for bibliotekets ledelse i spørgsmål om drift
og udvikling af biblioteket og arkivet, og medvirker til at
brugernes ønsker og behov imødekommes bedst muligt.
Rådet kan udtale sig i forbindelse med fremlæggelsen af forslag
til budgettet for bibliotek og arkiv.
Rådets medlemmer arbejder aktivt for at udbrede kendskabet til
bibliotekets og arkivets virksomhed og bistår med at skabe
kontakt med samarbejdspartnere o.lign.
Rådets medlemmer er forpligtigede til at orientere de
organisationer eller kredse, som har udpeget dem, om de
sager, der behandles.

Møder
Der holdes hvert år et møde i januar kvartal for alle rådets
repræsentanter udpeget af bibliotek og arkiv.
Endvidere holder repræsentanterne udpeget af hhv. bibliotek og
arkiv separate møder i juli kvartal. På dagordenen er
behandling af forslaget til Dragør Kommunes budget for det
kommende år samt fremlæggelse og koordination af idéer og
forslag til kommende arrangementer og aktiviteter på hhv.
biblioteks- og arkivområdet.
Endelig afholdes et årligt, offentligt dialogmøde i april kvartal,
hvor repræsentanter for samarbejdspartnere og brugere i øvrigt
får en orientering om aktiviteter og planer og får mulighed for at
diskutere alle andre forhold, der vedrører bibliotek og arkiv. Til
dialogmødet udarbejdes en beretning om virksomheden i det
forløbne år.

Der kan indkaldes til ekstra møder efter behov, hvis formanden,
bibliotekslederen eller mindst tre medlemmer af rådet ønsker
det.
Bibliotekets leder (eller dennes stedfortræder) er rådets
sekretær og udarbejder dagsorden til møderne. Rådets
medlemmer kan anmode om at få punkter optaget på
dagsordenen. Dagsorden udsendes senest en uge før mødet.
Mødet ledes af biblioteks- eller arkivlederen, som udarbejder et
referat efter hvert møde. Medlemmerne har en uge til at
godkende referatet i. Herefter udsendes det til medlemmerne,
Kommunalbestyrelsen og publiceres på bibliotekets
hjemmeside.

Medlemmer og valg
Biblioteks- og arkivrådet består af 11 medlemmer som udpeges
for den fireårige periode, kommunalbestyrelsen er valgt.
Medlemmerne skal være udpeget senest i første kvartal i
periodens første år.
Fem medlemmer udpeges af Dragør Lokalarkiv, således at
arkivets medarbejdere, samarbejdspartnere og Museum
Amager så vidt muligt repræsenteres i rådet.
Fem medlemmer udpeges af Dragør Bibliotekerne, således at
alle bibliotekets brugergrupper så vidt muligt repræsenteres.
Ét medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen.
Hvis et medlem ønsker at udtræde af rådet eller er fraværende i
længere tid, udpeges en suppleant.
Rådets medlemmer skal have bopæl i Dragør Kommune.
Lederen af biblioteket (eller dennes stedfortræder) samt den
daglige leder af arkivet deltager i møderne.

