Vedtekter for DNT ung Oslo
Vedtatt på årsmøtet 9.mars 2018

§1 - Formål
1)

DNT ung Oslo har som formål å gi ungdom mulighet til et enkelt, aktivt, sikkert, sosialt og
miljøvennlig friluftsliv.

2)

DNT ung Oslo er partipolitisk uavhengig.

§2 - DNT Oslo og Omegn
1)

DNT ung Oslo er en selvstendig frivillig organisasjon med eget årsmøte, styre og vedtekter.
DNT ung Oslo er en del av DNT Oslo og Omegn. Forholdet mellom organisasjonene reguleres i
egen avtale.

§3 - DNT ung
1)

DNT ung Oslo skal tilstrebe samarbeid med andre DNT ung-grupper, som er stiftet innenfor
rammen av DNT ungs vedtekter.

2)

Samarbeid kan foregå ved felles arrangementer, både gjennom DNT ung og direkte mellom
DNT ung-gruppene.

3)

Styret i DNT ung Oslo peker ut sine representanter til DNT ungs landsmøte.

§4 – Målgruppe og medlemmer
1)

Målgruppa for DNT ung Oslos aktiviteter er ungdom mellom 13 og 30 år. Medlemmer av
organisasjonen er alle betalende medlemmer i DNT Oslo og Omegn som er mellom 13 og 26
år.

§5 - Årsmøtet
1)

Årsmøtet er DNT ung Oslos øverste myndighet. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av
mars måned. Styret innkaller til årsmøtet med minst èn måneds varsel på hjemmeside og
andre aktuelle kommunikasjonskanaler. Innkallingen skal inneholde tid, sted og saksliste.

2)

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest to måneder før
årsmøtet. Kun saker som er ført opp på dagsorden kan behandles og vedtas.

3)

Medlemmer definert i §4, som har vært medlem i minst fire uker og som har betalt kontingent,
har stemmerett.

4)

Årsmøtet skal:
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•
•
•
•
•
•

Godkjenne saksliste og innkalling.
Velge møteleder, referent, tellekorps og to til å underskrive protokoll.
Vedta årsberetning.
Vedta regnskap og budsjett.
Behandle innkomne forslag.
Velge:
Styreleder
Styremedlemmer
Varamedlemmer
2 medlemmer av valgkomiteen

5) Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller minst 20 medlemmer krever det.
Forøvrig følger ekstraordinært årsmøte samme regler som for ordinært årsmøte.

§6 – Styrets oppgaver
1)

Styrets oppgave er å lede DNT ung Oslo sitt arbeid innenfor budsjettets og vedtektenes
rammer.

2)

Styremøtene sammenkalles av styrelederen i samarbeid med fagsjefen.

3)

DNT ung Oslo kan ikke stifte gjeld utover hva som følger av en naturlig drift innenfor
budsjettets rammer, eller påta seg andre langvarige forpliktelser av betydning uten
forutgående godkjennelse av styret i DNT Oslo og Omegn.

4)

DNT ung Oslo forpliktes ved underskrift av styrelederen sammen med ett av styrets
medlemmer.

5)

Ved behov kan styret i DNT ung Oslo oppnevne faste eller midlertidige arbeidsutvalg med
avgrenset mandat. Arbeidsutvalgene er ansvarlig overfor styret.

§7 – Styrets sammensetning
1)

DNT ung Oslo ledes av et styre på åtte styremedlemmer, inkludert styreleder og nestleder.
Styret blir valgt på årsmøtet. To av styremedlemmene har ett års funksjonstid, de øvrige
medlemmene, inkludert styreleder, velges for to år av gangen. Tre av styremedlemmene med
to års funksjonstid står til valg hvert år. Styret utpeker en nestleder etter ønske fra styreleder.
Styrets oppgaver er regulert i egen styreinstruks.

2)

Styremedlemmer kan sitte i styret i maksimalt seks år totalt.

3)

Styret fatter sine avgjørelser med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder én ekstra
stemme. Styret er beslutningsdyktig når minst fire av de åtte styre- eller varamedlemmene er
tilstede. Varamedlemmer har møte- og talerett, men stemmerett kun i styremedlemmers
fravær.

4)

Dersom styret, på grunn av frafall før funksjonstidens utløp, ikke lenger vil være
beslutningsdyktig, kan styret utpeke ett eller flere medlemmer som fungerer fram til første
årsmøte.

§8 - Valgkomiteen
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1) Valgkomiteen består av tre medlemmer, hvorav to velges på årsmøtet og ett utpekes av DNT ung
Oslos styre. En bør tilstrebe å ha medlemmer av valgkomiteen med erfaring fra DNT ung Oslos
styre. Dersom valgkomiteen, på grunn av frafall før funksjonstidens utløp, ikke lenger vil være
beslutningsdyktig, kan styret utpeke ett eller flere medlemmer som fungerer fram til første
årsmøte. Medlemmene har to års alternerende funksjonstid.
2) På årsmøtet skal valgkomiteen fremlegge egen innstilling til nytt styre. Styret i DNT ung Oslo
fremlegger innstilling til ny valgkomité.
3) Kandidatforslag som skal behandles på årsmøtet, må være valgkomiteen i hende senest én
måned før årsmøtet. Benkeforslag på medlemmer til styret kan behandles hvis vedkommende
selv er tilstede under årsmøtet.

§9 – Endring av vedtektene
1)

Disse vedtektene kan forandres ved beslutning av årsmøtet med 2/3 flertall av de
stemmeberettigede.

§10 - Oppløsning
1)

Oppløsning av DNT ung Oslo må besluttes på årsmøtet med 2/3 flertall av de
stemmeberettigede.

2)

DNT ung Oslo sine eiendeler tilfaller DNT Oslo og Omegn ved en oppløsning.
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