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Vedtekter. Barne- og Ungdomsrådet i Vestfold
§1

Allment formål

Formålet med samarbeidet er:
a) Å fremme forståelsen for - og tilslutningen til den frivillige barne- og ungdomsvirksomheten
i Vestfold.
b) Å styrke barne- og ungdomsorganisasjonenes fylkesledd til inspirasjon og aktiv støtte for
den lokale virksomheten.
c) Å medvirke til effektiv utnyttelse av offentlige bevilgninger til virksomheten.
§2

Barne- og ungdomsrådets formål

Formålet med Barne- og ungdomsrådet er:
a) Å være bindeledd mellom barne- og ungdomsorganisasjonene og Vestfold fylkeskommune.
b) Å stimulere den enkelte organisasjon til økt aktivitet.
c) Å videreføre vedtak gjort av årsmøtet i Barne- og ungdomsrådet i Vestfold.
§3

Barne- og ungdomsrådets gjøremål

Barne- og ungdomsrådet skal:
a) Ta opp saker av felles interesse.
b) Planlegge og gjennomføre kurs og andre fellestiltak.
Forberede og arrangere barne- og ungdomskonferanser.
c) Være faglig rådgiver overfor Vestfold fylkeskommune i barne- og ungdomssaker.
d) Være høringsinstans i fylkeskommunale saker som gjelder barn og unge. Uttale seg om
prioritering av tiltak i forbindelse med økonomisk støtte til barne- og ungdomsarbeidet i
fylket.
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§4 Styret
a) Styret er vedtaksdyktige når det er innkalt med en ukes varsel. Styret er ikke
vedtaksdyktige dersom halvparten av styrets medlemmer har meldt forfall senest to dager
før møtet.
b) Innkalling til styresamling over flere døgn skal skje med åtte ukers varsel. Styresamlinger er
ikke vedtaksdyktig dersom halvparten av styrets medlemmer har meldt forfall senest to
uker før styresamling.
c) Dersom styret er innkalt med mindre enn en ukes frist til møtet, må halvparten av styrets
medlemmer være tilstede for at styret skal være vedtaksdyktige.
d) Ved permanent forfall rykker vararepresentanter opp til styremedlemmer. Dersom det ikke
finnes vararepresentanter som kan rykke opp, supplerer styret seg selv etter innstilling fra
valgkomiteen.
e) En representant fra fylkeskulturadministrasjonen kan delta på styrets møter med tale- og
forslagsrett.
§5

Medlemskap

Samarbeidet omfatter barne- og ungdomsorganisasjoner i Vestfold som:
a) Står tilsluttet en hovedorganisasjon og har eget fylkes- eller regionalledd.
b) Bygger på individuelt medlemskap der en større del av medlemmene er under 26 år.
c) Ikke har til oppgave å ivareta medlemmenes økonomiske og/eller yrkesmessige interesser.
d) Styret behandler søknad om medlemskap og innstiller til årsmøtet i sak om opptak.
e) Dersom en organisasjon uteblir på to påfølgende årsmøter vil styret behandle den
gjeldende organisasjons eksklusjon og innstille til årsmøtet.
Organisasjoner som faller utenfor disse retningslinjene kan med årsmøtets samtykke ha status
som observatør i Barne- og ungdomsrådet i Vestfold. Slike organisasjoner har adgang til å delta i
fellestiltak på lik linje med medlemsorganisasjonene, men har ikke adgang til å søke
fylkeskommunalt tilskudd gjennom rådet.
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§6

Innkalling til årsmøtet

Årsmøtet arrangeres ordinært innen utgangen av mars måned. Styret i Barne- og ungdomsrådet i
Vestfold fastsetter nærmere dato og møtested.
Melding om tid og sted for årsmøtet sendes medlemsorganisasjonene innen utgangen av
desember året før.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være Barne- og ungdomsrådet i hende senest 5
uker før årsmøtedato.
Innbydelse

og andre dokumenter skal sendes medlemsorganisasjonene senest 3 uker før

årsmøtet holdes.
Ekstraordinært årsmøte med medlemsorganisasjonene til drøfting av spesielle saker, kan holdes
når styret eller en tredjedel av organisasjonene ønsker det. Innkalling må skje med minimum 14
dagers varsel. Kun sak som ligger til grunn for innkallinga drøftes i det ekstraordinære årsmøtet.
§7

Årsmøtets sammensetting

Årsmøtet består av:
a) Med stemmerett: -en representant fra hver av medlemsorganisasjonene.
b) Uten stemmerett:
-

styret i Barne- og ungdomsrådet i Vestfold.

-

folkevalgte og administrativt tilsatte representanter fra Vestfold fylkeskommune.

-

hver medlemsorganisasjon har anledning til å stille med to observatører.

-

representanter fra andre fritids- og kulturorganisasjoner kan innbydes.

c) Årsmøtet avgjør hvem som har tale/forslagrett.
Organisasjonene må selv dekke de utgiftene de har ved deltakelse på årsmøtet.
Dersom

en

representant

sitter

i

styret

kan

denne

fortsatt

være

representant

fra

medlemsorganisasjon med stemmerett.
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§8

Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
a) Ta opp saker av felles interesse.
b) Godkjenne årsberetning, regnskap og styrets forslag til budsjett.
c) Behandle forslag på eventuelle vedtektsendringer.
d) Velge medlemmer til styret i Barne- og ungdomsrådet i Vestfold.
e) Styret består av 6 representanter + leder valgt av årsmøtet, og 1 vararepresentant og bør i
størst mulig grad representere bredden i VBUR.
f) Styret består av:

1. Styreleder, velges for to år
2. Styrets nestleder, velges for to år
3. 2 styremedlemmer, velges for to år
4. 3 styremedlemmer, velges for ett år
5. 1 vararepresentant, velges for ett år
g) Årsmøtet velger valgkomité bestående av 3 personer fra ulike organisasjoner.
h) Årsmøtet velger revisor.
§9

Økonomi

Regnskap revideres av valgt revisor.
Administrasjon og styrets leder har prokura hver for seg og signatur sammen.
§10

Vedtektsendringer

Disse vedtektene kan endres av årsmøtet med minst 2/3 flertall.
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