
VEDTEKTER FOR UNGORG (BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONENE I OSLO)
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§1. FORMÅL

UngOrg (Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo) er et samarbeidsorgan for barne- og
ungdomsorganisasjonene i Oslo og tar opp saker av felles interesse. UngOrg skal arbeide
for å bedre barn og ungdoms situasjon, styrke barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo
og sikre barn og unges påvirkningsmuligheter.

§2. MEDLEMSKAP OG DEFINISJONER

§2 .1 Krav til medlemskap
Medlemsorganisasjoner i UngOrg må være barne- og ungdomsorganisasjoner som
tilfredsstiller følgende krav:

● er demokratiske, selvstendige organisasjoner med egne vedtekter.
● et flertall av de med stemmerett i organisasjonen er under 26 år.
● har tilbud for barn og unge, der en større del av deltakerne er under 26 år.
● har hatt konstituerende årsmøte.
● støtter opp om UngOrgs formål.

2.2 Innmelding

Styret avgjør hvem som kan innvilges medlemskap i UngOrg. Årsmøte skal orienteres om
styrets vurdering av innkomne medlemssøknader. Organisasjoner som ivaretar
medlemmenes økonomiske og/eller yrkesmessige interesser, eller tjener kommersielle
interesser, kan ikke være medlem i UngOrg.

2.3 Utmelding

Organisasjoner som ikke lenger tilfredsstiller medlemskravene, skal motta en skriftlig
varsel fra styret. Dersom organisasjonen ikke tilfredsstiller kravene etter en gitt tidsfrist på
minimum fire uker, skal styret frata organisasjonen medlemsstatus. Organisasjoner som
ikke har betalt kontingent de to siste årene fratas automatisk medlemsstatus. Årsmøtet
skal orienteres om utmeldinger.

2.4 Klage på utmelding

Organisasjoner som fratas medlemsstatus, kan sende inn en klage til årsmøtet innen fire
uker. Årsmøtet må da behandle klagen, og ta den endelige avgjørelsen på om
organisasjonen fratas medlemsstatus.



§3. ÅRSMØTE

3.1 Innkalling

Årsmøtet er UngOrgs høyeste organ, og avholdes hvert år innen utgangen av mars. Styret
fastsetter dato for årsmøtet, og sender ut kunngjøring senest to måneder innen årsmøtet.
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende minst en måned før årsmøtet.
Innkalling og sakspapirer skal sendes medlemsorganisasjonene senest to uker før
årsmøtet.

3.2 Årsmøtets sammensetning

Hver medlemsorganisasjon kan møte med inntil to delegater med tale- og forslagsrett.
Stemmerett har bare delegater fra organisasjoner som har betalt kontingent innen tre
uker før årsmøtets begynnelse. Styret kan invitere gjester til UngOrgs årsmøte med
talerett. Sentralt Ungdomsråd i Oslo kan møte med inntil to observatører med talerett.
Styret har tale- og forslagsrett.

3.3 Årsmøtets gjøremål
Årsmøtet skal:

1. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
2. Velge ordstyrer, referent og tellekorps og protokollunderskrivere
3. Behandle årsmelding fra forrige periode
4. Behandle revidert regnskap fra forrige periode
5. Fastsette medlemskontingent for kommende år
6. Behandle styringsdokumentet for kommende år
7. Behandle prinsipprogrammet
8. Behandle budsjett for kommende år
9. Behandle eventuelle klager etter §2.4
10. Behandle innkomne forslag
11. Behandle eventuelle vedtektsendringer etter §9
12. Velge

a. leder
b. politisk nestleder (på valg i partallsår)
c. organisatorisk nestleder (på valg i oddetallsår)
d. to ordinære styremedlemmer for to år
e. tre ordinære styremedlemmer for ett år
f. leder av valgkomiteen
g. tre ordinære valgkomitemedlemmer
h. revisor

13. Fastsette eventuelle godtgjørelser til UngOrgs tillitsvalgte

3.4 Avstemming

Vedtak i andre saker enn valg og vedtektsendringer fattes med alminnelig flertall. Mer
enn halvparten av de avgitte stemmer må være for forslaget.



3.5 Valg

Valg foregår skriftlig hvis det er flere kandidater enn verv som skal besettes. Hvis det er
flere kandidater enn plasser, velges man ved personvalg, plass for plass. For å bli valgt, må
man motta mer enn 50 % av de avgitte stemmer. Dersom ingen kandidat oppnår det
nødvendige flertall, skal de to kandidatene med flest stemmer settes opp mot hverandre i
en ny valgomgang. Den kandidat som da oppnår flest stemmer, er valgt.

3.6 Representasjon

Styrets og valgkomiteens helhet bør gi uttrykk for bredden av både
medlemsorganisasjoner i UngOrg og ungdom i Oslo. Ingen kjønn bør være representert
med mer enn 60 %.

§4. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når minst 4 av styrets medlemmer eller 1/3 av
medlemsorganisasjonene ønsker det. Innkallelse til ekstraordinært årsmøte skal skje med
minst en måneds varsel. Ekstraordinært årsmøte er vedtaksdyktig når minst halvparten
av medlemsorganisasjonene er representert.

§5. STYRET

5.1 Styrets sammensetning

Styret er UngOrgs høyeste organ mellom årsmøtene. Styret skal bestå av leder, politisk
nestleder, organisatorisk nestleder, fire styremedlemmer valgt for to år om gangen, og tre
styremedlemmer valgt for ett år om gangen, og ett styremedlem fra Sentralt
Ungdomsråd med personlig vara. Tillitsvalgt fra de ansatte stiller med tale- og forslagsrett.
Alle fungerer fra årsmøtets slutt frem til og med neste årsmøte.

5.2 Styrets gjøremål

Styret har ansvaret for å følge opp årsmøtets vedtak, budsjett og styringsdokument. I
tillegg har styret ansvaret for å følge opp andre saker av interesse for UngOrg i løpet av
perioden. Innkalling til ordinære styremøter sendes ut 7 dager før med foreløpig saksliste.
Protokoll fra styrets møter gjøres tilgjengelig for medlemsorganisasjonene.
For øvrig informeres medlemsorganisasjonene jevnlig om UngOrgs arbeid.
Styremedlemmer har taushetsplikt om interne forhold.

5.3 Avstemming

Styret er vedtaksdyktige når minst halvparten av styret er tilstede. Ved stemmelikhet har
leder dobbeltstemme.

5.4 Inhabilitet

Dersom det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke et styremedlems
upartiskhet i en sak, erklæres vedkommende inhabil. Styret kan med alminnelig flertall
erklære egne medlemmer inhabile.



§6. ARBEIDSUTVALGET

6.1 Arbeidsutvalgets sammensetning

Arbeidsutvalget består av leder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder. AU har, i
samarbeid med daglig leder, ansvaret for å forberede styremøtene. AU gjør vedtak i
hastesaker, personalsaker og saker som ikke er av politisk eller prinsipiell betydning, samt
å følge opp de saker og saksområdet som styret i vedtak har gitt AU fullmakt til å
behandle. Vedtak i hastesaker legges frem og forklares for styret innen rimelig tid.

6.2 Avstemming

AU fatter vedtak ved enstemmighet. Kan ikke enstemmighet oppnås, skal saken
behandles i styret.

§ 7. VALGKOMITE

Årsmøtet velger en valgkomité bestående av en leder og tre medlemmer. Ved uenighet,
har leder dobbeltstemme. Valgkomiteen har ansvaret for å fremme innstilling på
kandidater for punktene 11 og 12 i §3.3.

§ 7.1 Inhabilitet

Dersom det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke et valgkomitémedlems
upartiskhet i en sak, erklæres vedkommende inhabil. Valgomitéen kan med alminnelig
flertall erklære egne medlemmer inhabile.

§ 8. NEDLEGGELSE

Vedtak om nedleggelse av UngOrg kan kun fattes av to årsmøter etter hverandre, med
minst 3 måneders mellomrom. Slikt vedtak må fattes med minst 2/3 flertall av alle
medlemsorganisasjonene. UngOrgs eiendeler og arkiv fordeles av det siste årsmøtet.

§ 9. ENDRING AV VEDTEKTENE

Vedtektsendringer som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest én
måned innen årsmøtet. Vedtak om slike endringer må fattes med 2/3 flertall av de
tilstedeværende delegatene. Vedtektsendringer trer i kraft etter årsmøtets slutt hvis ikke
årsmøtet vedtar noe annet med ¾ flertall.


