Vedtekter

for
Ungdomslaget HAAPET

5f

Medlemsskap

Medlemmer av UL Haapet er alle de som betaler den til enhver tid fastsatte
kontingent.
Fra og med 1-5år kan det tegnes medlemskap. lnnmelding kan skje på lagets

møter, til kasserer eller til lagets leder. Nye medlemmer og eller medlemmer
som har vært ute av laget får ikke stemmerett før de har vært medlemmer i ett
år. Formannen plikter ä g¡øre nye medlemmer kjent med lagets lover, og skal gi
dem en kopi av denne.
Bare de med medlemskapet i orden har stemmerett på medlemsmøter og

årsmøte. Kontingenten for et år skal være innbetalt 1ør ärsmøtet dette året for
å ha stemmerett på dette møtet.

Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

Medlemmer må regne med å kunne bli innkalt til komiteer til lagets
arrangementer. Eldre medlemmer og stØttemedlemmer innkalles normalt ikke
Nye medlemmer skal få tildelt vedtektene for laget så snart som mulig ved

tegning av medlemskap.
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Formål

Lagets formål er å binde folket i bygda sammen, skape trivsel og arbeide

for

bygda som helhet. Gjennomføre arrangementer med kulturell betydning,

tilbyfasiliteter for gjennomf Øring av møter og sluttede lag. Gi et godt inntrykk
av bygda,

og aktivisere barn og ungdom.

UL Haapet kan samarbeide med andre lag dersom dette
UL Haapet skal ikke drive politisk
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tjener laget og bygda.

aktivitet

Styret

Laget ledes av et styre på 5 medlemmer. Se sammensetning under

1. Leder
2. Nestleder
3. Sekretær

4. Kasserer
5. L. Styremedlem
Leder og nestleder velges vekselvis for 2 år. Kasserer velges for 2 år, mens de
Øvrige velges

for 1 år av gangen. Leder+3 øvrige medlemmer av styret skal

være fastboende i bygda. Styret er beslutningsdyktig når 4 av 5 medlemmer er

til stede, herav leder.
Styret har ansvar for en positiv utvikling av lagets økonomi, aktiviteter og
eiendeler. Styret har fullmakt t¡l å oppta lån til gjennomf Øring av tiltak til beste

for laget og bygda generelt, innenfor forsvarlige rammer. Som sikkerhet for
lån har styret fullmalt til å pantsette ungdomsbygningen.
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Arsmøte

UL Haapet skal hvert å avholde årsmøte innen 31 mars.

Regnskapet avsluttes pr

3t.t2 hvert år.

lnnkalling til årsmøte må sendes ut minimum 14 dager før møte avholdes, og
foretas ved å legge lapper i postkassene til folk i bygda. Det sendes skriftlig
melding til eventuelle medlemmer som ikke bor i bygda.

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når de finner det nødvendig,

eller når minst halvparten av medlemmene krever det.
På

ekstraordinært årsmøte er det kun saken som er årsak til innkallingen som

skal behandles.

Ärsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene, eller
när 2/3 av styret er tilstede.

Årsmøtet skal behandle årsberetning og regnskap, og gjennomføre valg etter
følgende opplegg:

I
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Styret velges i henhold t¡l 53
Det velges vararepresentanter for styret med prioritert rekkefølge

3

Det velges revisor+ vara representant
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Det velges arrangementskomite med 2-5 medlemmer
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Det velges valgkomite med 3 medlemmer + vararepresentant
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Det kan velges andre representanter hvis årsmØtet Ønsker det. Det
velges også en huskomite på 3 medlemmer for tilsyn av ungdomshuset,
derav en leder som melder uregelmessigheter og behov for vedlikehold

til leder. Leder i huskomite har også tilsyn av huset.
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Arrangement

Det kan velges en egen arrangementskomite.

Arrangementskomiteens oppgave er å ta initiativ til arrangement, og foreslå
komiteer som skal stå for den praktiske gjennomføringen av disse.

Arrangementskomiteen skal i årsmøtet legge fram sitt forslag til årets
arrangementer. Ärsmøtet skal behandle arrangementsplanen og med
eventuelle endringer vedta årets opplegg.

Arrangementskomiteen kan innkalles til styremøte dersom styret ønsker det.
Dette gjelder saker som inngår i arrangementskomiteens arbeidsområde.
disse møtene har arrangementskomiteen stemmerett.
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Ordensregler

Deltakere i arrangement som foregår i UL Haapets lokaler; UL Haapets
eiendom eller i UL Haapets regi må utvise sømmelig oppførsel.

Medlemmer som ikke utviser sømmelig oppførsel, kan av medlemsmøte
utvises av laget.

lkke-medlemmer som ikke utviser sømmelig oppførsel kan bortvises fra
framtidige arrangement for en periode styret måtte finne ønskelig. I disse

tilfeller skal disse samt Lensmannen i Gildeskål underrettes skriftlig.
Hærverk og tyveri skal dekkes av utøver/leietaker
Ved utleie av ungdomshuset står leietaker ansvarlig for bruken av lokalet og UL
Haapets eiendom omkring lokalet. Leietaker skal dersom ikke annet er avtalt,
sørge

for renhold av lokalet, og rydding på

UL Haapets eiendom omkring

lokalet samt fjerne oppsamlet søppel.
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Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan bare vedtas av årsmøtet, og krever 2ß flerrall av de
stemmeberettige. Ved vedtektsendringer skal de nye vedtektene sendes ut til
alle medlemmer.
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Oppløsning

UL Haapet kan bare oppløses dersom et

2/3llerLall av de stemmeberettige på

et ekstraordinært årsmøte ønsker det.
Ved oppløsning skal det ekstraordinære årsmøtet opprette et styre som har til

oppgave å ha oppsyn med lagets midler og eiendom.

Alt av penger settes inn i bank
NØdvendige utgifter som oppløsningsmøtet bestemmer dekkes av
bankinnskuddet.
Styret kaller inn til folkemøte dersom de finner at deres fullmakter bør endres
Dette kan være at laget skal startes opp igjen, eller at lagets midler og eiendom

til andre interesser. Et slikt folkemøte kalles inn med 14
dagers varsel, og vedtak i dette møtet krever 3/4 flertall.
selges eller overføres
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