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VEDTEKTER 
 

§1 Formål og definisjon 

Andebu Ungdomslag er et frilynt lag som arbeider for å aktivisere alle, spesielt ungdom, til 

sunn og samfunnsnyttig livsutfoldelse. 

Laget tar ikke standpunkt i partipolitiske, religiøse eller språklige spørsmål. 

 

§2 Medlemskap 

Enhver som aksepterer lagets formål kan bli medlem mot å betale årskontingenten, 

fastsatt av det siste årsmøtet.  

 

§3 Kontingent 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten kan likevel ikke settes til mindre enn 

50,- pr medlem.  

Familiemedlemskap kan ikke settes til mindre enn 100,- pr familie.  

Alle medlemmer må registreres med fullt navn, adresse og fødselsår. 

 

§4 Organisasjonstilhørighet 

Andebu Ungdomslag er medlem av Frilynt Norge.  

 

§5 Årsmøtet 

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og skal avholdes årlig, innen utgangen av mars.  

Årsmøtet er åpent for lagets betalende medlemmer. 

Møtet skal kunngjøres for alle medlemmene minst fire uker før årsmøtet. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende, senest to uker 

før årsmøtet. 

 

Årsmøtet skal behandle: 

 Årsmeldinger 

 Årsregnskap 

 Budsjett 

 Arbeidsplaner 

 Innkomne saker 

 Årskontingent 

 Valg  

Alle betalende medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet. 

Styret har stemmerett i alle saker som ikke angår regnskap og årsmeldinger. 



 

 Vedtekter Andebu ungdomslag vedtatt 28. februar 2018 Side 2 

Ved votering anses et forslag som vedtatt ved alminnelig flertall.  

Ved stemmelikhet faller forslaget. 

 

§6 Valg 

Valg gjennomføres på årsmøtet, og følgende skal velges fra lagets medlemmer som er over 

15 år: 

1. Hovedstyre 

Hovedstyret i AUL skal ha totalt 9 medlemmer, med følgende sammensetning og 

valgfrekvens: 

a. Leder     velges for ett år av gangen 

b. Sekretær   velges for to år av gangen 

    ikke på valg samme år som kasserer 

c. Kasserer   velges for to år av gangen 

    ikke på valg samme år som sekretær 

d. 4 styremedlemmer  velges for to år av gangen 

    2 på valg hvert år 

e. 2 styremedlemmer  velges for ett år av gangen 

 

Lagets styre velger selv nestleder. 

Alle personvalg skal foregå skriftlig dersom det er flere kandidater til et verv eller hvis 

noen av årsmøtedelegatene forlanger det. 

 

2. Husstyre 

Årsmøtet velger leder til husstyret. 

Resten av medlemmene i husstyret utnevnes av hovedstyret i samarbeid med leder 

i husstyret etter behov. 

 

3. Revisor 

AUL skal ha to revisorer, og de velges for to år av gangen av årsmøtet.  

Revisorene er på valg annethvert år.  

En revisor kan ikke sitte i hovedstyret eller i styret i undergrupper som fører eget 

regnskap. 

 

4. Valgkomité 

Valgkomitéen skal bestå av leder, to medlemmer og én vararepresentant.  

Leder og vararepresentant velges for ett år. 

Medlemmene velges for to år, med et medlem på valg hvert år. 
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Styret står fritt til å oppnevne andre utvalg, undergrupper og komitéer der de finner dette 

hensiktsmessig. 

 

§7 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte skal sammenkalles når et flertall i styret finner det påkrevd, eller 

når minst 1/3 av medlemmene i laget framsetter skriftlig begjæring om dette til styret.  

Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte senest 14 dager etter mottakelse av 

begjæringen, og møtet skal gjennomføres tidligst 2 uker, senest 3 uker etter innkallingen er 

bekjentgjort. 

 

§8 Styrets arbeid 

Styret planlegger arbeidet og aktiviteter i laget, tar vare på eiendeler og setter i verk de 

tiltak årsmøtet vedtar.  

Styret skal forberede og innkalle til årsmøtet.  

Styret har ansvar for at nødvendige rapporter og medlemslister blir sendt til Frilynt 

Norge når dette kreves. 

 

Hovedstyret, samt leder i Husstyret og ledere i andre komiteer, grupper og utvalg 

sammenkalles når leder finner det nødvendig, eller når minst to styremedlemmer forlanger 

det.  

Kun hovedstyret har møteplikt og stemmerett. 

  

Styret fører møteprotokoll over sine forhandlinger. 

Møteprotokollen skal være tilgjengelige for lagets medlemmer.  

 

I saker som avgjøres ved simpelt flertall, gjør lederens stemme utslaget ved stemmelikhet. 

 

§9 Vedtektsendringer 

Vedtektsendringer skal være kunngjort for medlemmene minst ti dager før årsmøtet, og 

krever der 2/3 flertall av de møtende for å bli vedtatt. 

Eventuelle vedtektendinger skal rapporteres til Frilynt Norge. 

§1, §10 og §13 skal ikke være gjenstand for forandring. 

 

§10 Eiendom 

Andebu Ungdomslag eier og driver Solhaug Ungdomslokale i Vestre Andebuvei 360.  

Styret og husstyret skal arbeide for at eiendommen blir forsvarlig vedlikeholdt og sørge 

for nødvendige utbedringer til beste for lagets medlemmer. 
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Ved avhending av hus eller eiendom skal Frilynt Norges sentralstyre underrettes.  

Saken tas opp i ordinært årsmøte i Andebu Ungdomslag og deretter i et ekstraordinært 

årsmøte, innkalt i denne anledning.  

Det skal gå minst tre måneder mellom disse møtene og i begge må avgjørelsen fattes med 

minst 2/3 flertall av de møtende. 

   

§11 Ekskludering 

Medlemmer som viser dårlig oppførsel eller handler mot lagets interesser, kan bli 

ekskludert av styret. Avgjørelsen kan ankes inn for årsmøtet. 

Informasjon om eksklusjon og begrunnelse for denne skal sendes skriftlig til den det 

gjelder. 

 

§12 Oppløsning 

Oppløsning av laget må behandles av to påfølgende ordinære årsmøter og krever minst 2/3 

flertall av de møtende for å være vedtatt. 

Ved oppløsning tilfaller lagets eiendeler ungdoms- og kulturarbeid i nærmiljøet. 

 

 

 

 

 

Vedtektene ble vedtatt av årsmøtet i AUL 

28. februar 2018 

 

 

 


