VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM
For perioden 2016 – 2018

Kapittel 1 – FORBUNDSSTYRET
§ 1-1
INNLEDNING
MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom

§ 1-2
FORMÅL
MA-Ungdom har som formål:
-

Bedre forholdene for de unge i trafikken
Arbeide for 0-visjonene – ingen drepte eller hardt skadde i trafikken
Lage rusfrie arenaer for utfordring og mestring.
Skape gode holdninger gjennom informasjon og opplysningsarbeid
Hjelpe ungdom til å kunne si nei til bruk av rusmidler

§ 1-3
ORGANISASJON
MA-Ungdom er en landsomfattende partipolitisk og religiøs uavhengig organisasjon som bygger
på lokale klubber. Forbundets ledes av et forbundsstyre, jfr. vedtekter § 1-12 og § 1-13
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§1-4
MEDLEMSKAP
Enhver som godtar MA-Ungdoms vedtekter og formål, kan bli medlem av organisasjonen.
Forbundet har følgende medlemskategorier:
 Fullt medlemskap
 Pluss medlemskap (fra 18 år-)
 Støttemedlemskap
 «Ung på vei mot lappen» (fra 15 – 18 år)
Samtlige medlemskap gir fulle organisatoriske rettigheter.
Forbundsstyret kan dessuten gi utfyllende retningslinjer om medlemsfordeler.
§ 1-5
KONTINGENT
Kongressen fastsetter kontingenten for kommende kongressperiode.
Kontingentene innbetales forskuddsvis. Forbundsstyret kan gi utfyllende retningslinjer
vedrørende rabattordninger på første års kontingent for nye medlemmer.
Medlemmer som tross påkrav ikke har betalt sin kontingent,
utgår som medlem etter retningslinjer fastsatt av forbundsstyret.
§ 1-6
KONTINGENTFORDELING.
En andel av innbetalt medlemskontingent avsettes til aktivitets- og stimuleringsfond.
Når klubber har sendt inn årsrapport og årsregnskap, kan det søkes på fondet på fastsatt
skjema innen 1.oktober.
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§ 1-7
KONGRESS
Kongressen er MA-Ungdoms høyeste myndighet. Ordinær kongress holdes hvert annet år.
Kongressen bekjentgjøres av forbundsstyret gjennom Motorføreren og rundskriv til klubbene og
fylkeslagene senest 3 måneder før kongressen.
Klubber skal sende inn til forbundet navn på delegater innen 6 uker før Kongressen.
Forbundsstyret skal sende formell innkalling til delegatene senest 4 uker før kongressen. Med
innkallingen skal følge:
a)
Fullstendig saksliste.
b)
Styrets årsmeldinger.
c)
Årsregnskap med revisors rapporter.
d)
Forslag til arbeidsplan og po3litisk program for kommende kongressperiode.
e)
Forslag til rammebudsjett for kommende kongressperiode.
f)
Forslag til rammen for kontingentene for kommende kongress¬periode.
g)
Eventuelle forslag til vedtektsendringer, jfr. Vedtektene § 4-1.

§ 1-8
KONGRESSENS OPPGAVER
Kongressen ledes av dirigenter som velges av kongressen.
Kongressen skal:
a) Behandle forbundsstyrets årsmeldinger.
b) Behandle årsregnskapet med revisors rapport.
c) Behandle arbeidsplan og politisk program for kommende kongressperiode.
d) Vedta rammebudsjett for kommende kongressperiode.
e) Fastsette rammen for kontingenten/e for kommende kongressperiode.
f) Velge:
a: Leder og nestleder.
b: 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
c: Revisor.
g) Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen eller som av kongressen ved kongressens
begynnelse besluttes tatt opp. En slik beslutning krever 2/3 flertall.
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§ 1-9
STEMMEGIVNING PÅ KONGRESS
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte, godkjente stemmene.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres
opp på stemmeseddelen.
Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige
kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall
kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har fått flest stemmer. Er det
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt, ha fått mer enn
halvparten av de avgitte, godkjente stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter.
Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som
har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige
kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 1-10
EKSTRAORDINÆR KONGRESSE
Ekstraordinær kongress holdes:
a)
Når ordinær kongress bestemmer det med alminnelig flertall.
b)
Når minst 4 klubber forlanger det.
c)
Når forbundsstyret finner det nødvendig.
Ekstraordinær kongress innkalles med minst 14 dagers varsel. Forbundsstyret sender
innkallingen til samtlige klubber.
Bare saker som er nevnt i innkallingen, kan behandles.
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§ 1-11
REPRESENTASJON PÅ KONGRESS
MA-Ungdoms klubber kan velge delegater til kongressen etter antall forbundsmedlemmer i
klubben pr. 1 januar.
Klubber med mellom 5 og 50 medlemmer kan velge 2 representanter.
Klubber med mellom 51 og 100 medlemmer kan velge 3 representanter.
Klubber med mellom 101 og 300 medlemmer kan velge 4 representanter.
Klubber med over 300 medlemmer kan velge 5 representanter.
Dersom en eller flere klubber tilknyttet en lokalavdeling ikke sender tillatt antall representanter
(jf. 2. ledd), kan de ledige plassene disponeres av lokalavdelingen i samråd med klubbene.
§ 1-12
FORBUNDSSTYRET
MA-Ungdom ledes av et forbundsstyre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Av disse velges 4
styremedlemmer og samtlige varamedlemmer av kongressen. Det siste styremedlemmet velges
av og blant MA`s sentral-styremedlemmer.
Styrets leder og nestleder velges særskilt. Styre- og varamedlemmer som velges av kongressen,
velges for 2 år.
Ved valg av styre bør det tilstrebes mest mulig lik fordeling mellom gutter og jenter.
Forbundsstyret er vedtaksført når minst 4 medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av
de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.
Det innkalles til forbundsstyremøte når lederen eller minst 3 styremedlemmer finner det
nødvendig.
§ 1-13
FORBUNDSSTYRETS OPPGAVER
Forbundsstyret skal planlegge og lede forbundets virksomhet etter de retningslinjer og innenfor
de økonomiske rammer som er trukket opp av kongressen. Videre ta opp til behandling saker
for å ivareta forbundets formål, gjennomføre vedtak truffet av kongressen og påse at saker og
beslutninger behandles på foreskreven måte.
Forbundsstyret skal bekjentgjøre og innkalle til ordinær kongress, jfr. vedtektene § 1-7
Forbundsstyret kan nedsette et arbeidsutvalg på 3 medlemmer. Forbundsstyrets leder skal være
leder for utvalget. Forbundsstyret fastsetter utvalgets arbeidsoppgaver. Protokoll fra møter i
arbeidsutvalget forelegges og godkjennes av Forbundsstyret

Forbundsstyret kan videre oppnevne etter behov, komiteer/utvalg/personer for spesielle
oppgaver og utarbeide instruks for disse.
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§ 1-14
KLUBBER
Klubber som oppfyller vilkårene i vedtektene § 2-1 og 2-2, første ledd, kan tilsluttes forbundet.
Forbundsstyret skal godkjenne at foranstående vilkår er oppfylt.

§ 1-15
REGNSKAP OG REVISJON
Forbundets regnskap følger kalenderåret. Kongressen velger
revisor, jfr. vedtektene § 1-8.

§ 1-16
UTMELDELSE OG EKSKLUSJON
Utmeldelse av forbundet skal skje skriftlig til forbundskontoret eller det lokale lag/klubb.
Utmeldinger som kommer til lokalt lag¬/klubb, skal omgående sendes til forbundskontoret.
Medlemmer som ikke har innbetalt kontingent blir å stryke etter nærmere regler fastsatt med
hjemmel i vedtektene § 1- 5 tredje ledd.
Et medlem kan utelukkes dersom det overtrer forbundets vedtekter eller på en annen måte
skader organisasjonens anseelse. Vedtak om utelukkelse skjer i forbundsstyret.
En person som er ekskludert som medlem, kan opptas påny etter søknad til forbundsstyret.

§ 1-17
SIGANTUR / PROKURA
MA-Ungdoms signatur innehas av styrets leder og forbundets daglige leder i fellesskap.
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Kapittel 2 – KLUBBER
§ 2-1
FORMÅL
Klubbenes formål er å virke for fremme av de oppgaver som er nevnt i vedtektene § 1-2.
§ 2-2
MEDLSMSKAP
For medlemskap i MA-Ungdoms klubber gjelder de samme regler som er fast-satt i vedtektene
§ 1-4. En klubb må minst ha 5 medlemmer.
§ 2-3
ÅRSMØTE
Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av februar måned.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Styret skal bekjentgjøre årsmøtet med minst 3 ukers varsel ved rundskriv til medlemmene, eller
på annen hensiktsmessig måte. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene
senest 1 uke før årsmøtet.
§ 2-4
ÅRSMØTETS OPPGAVER
Årsmøtet skal:
1.
Behandle styrets melding
2.
Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
3.
Vedta klubbens arbeidsplan og budsjett.
4.
Velge for et år:
a) styre (se vedtektene § 2-5)
b) representanter til MA-avdelingens styre. Dersom det innen avdelingen er flere
klubber, velges det en felles representant.
d) revisor
5.
I år hvor det avholdes kongress, velges i tillegg representanter til kongressen,
jf. vedtektene § 1- 11..
6.
Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen, herunder innkomne forslag.
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§ 2-5
STYRET
Klubben ledes av et styre på minst 5 personer og 2 varamedlemmer, i tillegg har MA avdelingens
årsmøte rett til å velge en representant med fulle rettigheter.
Styrets leder velges ved særskilt valg. Ved valg av styre bør det tilstrebes mest mulig lik fordeling
mellom gutter og jenter. Alle som sitter i et MA-Ungdom klubbstyre må være medlem både i
MA-Ungdom sentralt og i klubben lokalt.
§ 2-6
STYRETS OPPGAVER
Styret skal:
a)
Iverksette årsmøtets vedtak.
b)
Planlegge og lede klubbens virksomhet etter de retningslinjer og innenfor de
økonomiske rammer som er trukket opp av årsmøtet.
c)
Innkalle til årsmøte, jf. vedtektene § 2-3.
d)
Sende inn årsrapport og regnskap til forbundet.
e)
Ellers på beste måte ivareta klubbens formål, jf. vedtektene § 2-1.
Styret kan oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver
og utarbeide instruks for disse.
§ 2-7
MØTER
Hver klubb holder så mange møter som styret finner formålstjenlig.
Hvis 1/3 av medlemmene eller minst 10 krever det, skal styret sammenkalle til medlemsmøte.
§ 2-8
KONTINGENT
Klubbene har anledning til å fastsette egen klubbkontingent. (Minste sats er kr. 50)
§ 2-9
REGNSKAP OG REVISJON
Klubbens regnskap følger kalenderåret, og skal revideres av egen valgt revisor (jf. Vedtektene §
2-4).
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§2-10
SIGNATUR
Hver enkelt klubb er en selvstendig juridisk person.
Klubbens signatur innehas av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

Kapittel 3 – OPPLØSNING
§ 3-1
OPPLØSNING AV FORBUNDET
Kongressen kan beslutte MA-Ungdom oppløst. Vedtaket krever 4/5 flertall.
Ved oppløsning av MA-Ungdom skal forbundets aktiva forvaltes av MA i 5 år. Hvis ikke
MA-Ungdom gjenopprettes i løpet av denne 5 års perioden, tilfaller forbundets aktiva MA
§ 3-2
OPPLØSNING AV KLUBBER
En klubb kan av MA-Ungdom forbundsstyre besluttes oppløst hvis medlemstallet synker under
5. Likeledes kan årsmøtet beslutte klubben oppløst. Vedtaket krever 4/5 flertall samt at det ved
bekjentgjørelsen av årsmøtet ble opplyst at saken lå til behandling på årsmøtet.
Ved oppløsning tilfaller klubbens aktiva forbundet.

Kapittel 4 – VEDTEKSTENDRINGER
§ 4-1
VEDTEKTSENDRINGER
Endringer i disse vedtekter kan bare vedtas på ordinær kongress med minst 2/3 flertall. Forslag
til vedtektsendringer må være innsendt til forbundsstyret senest 2 måneder før kongressen.

§ 4-2
KLUBBERS ADGANG TIL Å VEDTA SUPPLERENDE BESTEMMELSER
Årsmøte i klubben kan vedta supplerende bestemmelser, men for å være gyldige må disse
godkjennes av forbundsstyret.

9

Kapittel 5 – TVISTESPØRSMÅL
§ 5-1
TVISTESPØRSMÅL
Tvistespørsmål kan innbringes for MA-Ungdoms forbundsstyre, hvis avgjørelse kan bringes inn
for MA-Ungdoms kongress, som treffer den endelige avgjørelse.

VEDLEGG TIL VEDTEKTENE
ALMINNELIGE STEMMEREGLER
Ved valg av personer til styrer, utvalg o.l., velges de personer som får flest stemmer. Ved
stemmelikhet mellom to eller flere personer, blir det ny avstemming på de personene som har
likt antall stemmer.
Ved skriftlig valg, skal det normalt føres opp like mange navn på stemmeseddelen som antall
personer som skal velges.
Ved stemmelikhet i andre saker som tas opp til avstemming under årsmøter/styremøter, teller
styreleders stemme dobbelt. (Dvs. Klubbstyre/årsmøte – klubbstyreleder)

10

