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1 VEDTEKTER FOR NBU
§1.1 FORMÅL
Norges Bygdeungdomslag (NBU) har til formål å samle all ungdom som er interessert i
bygdesamfunnet i den hensikt å ivareta og fremme bygdenes og ungdommens interesser. NBU vil i
sitt arbeid sikre og utvikle bygdenes næringsgrunnlag og bosetting. NBU bygger sitt arbeid på
kristen grunn og vil aktivt motarbeide nød og urett. NBU arbeider for kulturell opplysning og
utvikling.

§1.2 MEDLEMSKAP
Alle som er interessert i NBU sitt arbeid kan bli medlemmer i NBU. Medlemskap i NBU er personlig
og direkte. Innmelding skjer ved betaling av kontingent. Utmelding skjer ved henvendelse til NBUsekretariatet, og trer i kraft med øyeblikkelig virkning. Ved utmelding har medlemmet ikke krav på
tilbakebetaling av kontingent eller noen andel av lagets øvrige formue. Æresmedlemmer i NBU og
de enkelte fylkeslag utnevnes av årsmøtet i de respektive lag.

§1.3 ORGANISASJONEN
Medlemmene er organisert i lokallag. Lokallaga slutter seg sammen i fylkeslag. Fylkes- og lokallag
er arbeidsorganer i NBU og skal arbeide i samsvar med disse vedtekter og vedtak gjort i henhold til
dem. NBU hefter ikke for økonomiske disposisjoner og organisasjonsmessige vedtak som lokal- og
fylkeslag gjør, med mindre disse er skriftlig godkjent av sentralstyret. NBU samarbeider med
Norges Bondelag (NB) og Norges Bygdekvinnelag (NBK). NBU er partipolitisk nøytral og kan ikke
yte støtte eller ta imot støtte fra politiske partier. NBU sin logo er en sprellemann, og skal brukes av
alle ledd i organisasjonen.
NBU sitt engelske navn er Norwegian Rural Youth.

§1.4 PLIKTER MOT ORGANISASJONEN OG VALGBARHET
Medlemmene må rette seg etter NBUs vedtekter og de vedtak som gjelder for fylkes- og lokallag,
og etter vedtak fattet av valgte organer i NBU. Medlemmene, foruten æresmedlemmer, plikter å
betale den kontingent årsmøtet i NBU fastsetter. Alle medlemmer er valgbare til verv i
organisasjonen med unntak av de som er nevnt i § 1.12. Som medlemmer regnes her alle som har
betalt kontingent i inneværende år, dersom skriftlig utmelding ikke har skjedd. Et medlem har rett
til å frasi seg et verv før valgperioden er over. Støttemedlemmer har ikke stemmerett i formelle
organ, og er ikke pliktet til å påta seg årsmøtevalgte verv.
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§1.5 DISIPLINÆRTILTAK
Dersom et medlem eller en person med tilknytning til organisasjonen bryter NBU sine vedtekter
eller retningslinjer, eller på andre måter viser dårlig framferd, kan organisasjonen igangsette
disiplinærtiltak.
Styrets arbeidsutvalg har myndighet til å fatte vedtak om disiplinærtiltak. Vedtak kan ankes til
sentralstyret innen fire uker etter at vedtaket er fattet. Arbeidsutvalgets vedtak står inntil nytt
vedtak er fattet.
Suspensjon: En person som blir anklaget, mistenkt eller anmeldt for alvorlig brudd på
organisasjonens retningslinjer eller straffeloven kan bli suspendert fra arrangement, verv og
oppgaver, inntil saken er avklart med politi, rettsinstans og i organisasjonen. Suspensjonen vil stå
inntil nytt vedtak er fattet.
Reaksjoner: Avhengig av alvorsgrad, kan disiplinærtiltak på brudd av organisasjonens vedtekter og
retningslinjer være:
1.
2.
3.
4.

Muntlig eller skriftlig advarsel om å endre adferd
Utestenging fra arrangement eller aktiviteter for en avgrenset periode
Tap av posisjon, oppgaver eller tillitsverv for en avgrenset periode
Eksklusjon fra arrangement, tap av posisjon, oppgaver eller tillitsverv, og/eller
eksklusjon fra organisasjonen permanent.

Før et vedtak om disiplinærtiltak fattes skal personene saken omhandler gis anledning til å forklare
seg for arbeidsutvalget. Ved behandling av anke skal personene saken omhandler gis anledning til
å forklare seg for sentralstyret. Vedtak fattet av sentralstyret er endelig.

§1.6 ÅRSMØTET
NBU sitt høyeste organ er årsmøtet. Ordinært årsmøte skal avholdes en gang i året, i løpet av juli
måned og i tilknytning til NBUs Landsstevne. Ordføreren innkaller og leder møtet.
A) INNKALLING
Ordinært årsmøte skal kunngjøres med minst 8 ukers skriftlig varsel til representantskapets
medlemmer og til de organer og organisasjoner som har rett til å velge utsendinger.
Ordfører skal senest 4 uker før ordinært årsmøte sende innkalling, saksliste og nødvendige
dokumenter til utsendingene.
B) SAKSBEHANDLING
1.
2.
3.

Rett til å legge fram saker har sentralstyret, representantskapet, fylkeslag og lokallag,
samt Norges Bondelag og Norges Bygdekvinnelag.
Saker til behandling må være styret i hende senest 6 uker før ordinært årsmøte.
Styret har rett til å legge fram saker som ikke er oppført på sakslista. Dette gjelder ikke
endringer i organisasjonen sine vedtekter.

C) ÅRSMØTETS SAMMENSETNING
Årsmøtet er satt sammen av:
1.

Én representant for hvert lokallag. For at lokallaget sin representant skal få godkjent
sin stemmerett på NBUs årsmøte må laget ha minst ti medlemmer som har betalt

2.

3.
4.
5.

kontingent foregående år. Laget må ha avholdt lovlig årsmøte siste året. Laget må også
ha sendt inn årsmeldingsskjema til NBU, og fått dette godkjent.
Representanter valgt av fylkeslagenes årsmøter. Tre representanter inntil 500
medlemmer. Deretter én representant i tillegg for hvert påbegynte 500-talls
medlemmer. For at fylkeslaget sine representanter skal få godkjent sin stemmerett på
NBUs årsmøte må laget ha avholdt lovlig årsmøte siste året, sendt inn
årsmeldingsskjema til NBU, og fått dette godkjent.
Representantskapet.
To valgte representanter for Norges Bygdekvinnelag.
Fire valgte representanter for Norges Bondelag.

Delegater på årsmøtet må være medlem inneværende år.
D) UTTALERETT
Hvert fylkeslag kan stille med inntil to observatører med tale- og forslagsrett. Årsmøtet kan vedta å
gi andre uttalerett i enkeltsaker på årsmøtet.
E) PROTOKOLL
Det føres protokoll fra NBUs årsmøte. Denne underskrives av ordfører og to valgte representanter.
F) ÅRSMØTETS GJØREMÅL
Årsmøtet skal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Foreta navneopprop
Godkjenne innkalling og saksliste
Avgjøre om årsmøtet skal være åpent eller lukket.
Velge to representanter som sammen med ordfører skal underskrive protokollen.
Behandle årsmelding.
Behandle revidert regnskap.
Behandle eventuelle vedtektsendringer fremmet i tråd med § 1.11.
Behandle NBUs planverk.
Behandle budsjett.
Behandle andre saker som legges fram.
Fastsette medlemskontingenten og fordele denne mellom lokallag, fylkeslag og
sentralledd.
Velge
Til sentralstyret:
a. Leder for 1 år.
b. Organisatorisk nestleder for 2 år.
c. Bygdepolitisk nestleder for 2 år.
Nestlederne velges slik at en er på valg hvert år.
d. Fire styremedlemmer. Disse skal velges som leder for henholdsvis kultur-, tevlings-,
arrangements- og lagsutviklingsnemd. Styremedlemmene blir valgt for to år av gangen,
slik at ikke mer enn to er på valg hvert år.
e. Fire vararepresentanter til styret i nummerorden for 1 år.
Til representantskapet:
f. Fire medlemmer til NBUs representantskap: Ordfører og varaordfører for ett år, to
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13.

direktevalgte for to år som velges annethvert år, samt fire vararepresentanter i
nummerorden for ett år.
g. 1. vaktleder, samt to vararepresentanter i nummerorden for ett år.
Annet:
h. Revisor for 1 år.
i. Valgkomite på fire medlemmer med personlig varamedlem. Valg skjer for 2 år av
gangen, slik at det velges to hvert år.
j. Leder og nestleder i valgkomiteen.
Fastsette eventuell godtgjørelse til NBUs tillitsvalgte.

Sentralstyret har ikke stemmerett i punkt 5 og 6, og de som omfattes av vedtaket har ikke
stemmerett i punkt 13.
G) AVSTEMNINGER
Årsmøtet treffer sine avgjørelser ved flertallsvedtak. Ved avstemninger avgjøres saken med simpelt
flertall, foruten endringer i vedtektene som krever ⅔ flertall og skriftlig valg etter punkt 12 ovenfor,
som avgjøres ved absolutt flertall. Ved likt stemmetall har ordføreren dobbeltstemme, unntatt ved
skriftlig valg.
Absolutt flertall vil si at et forslag har fått mer enn 50 % av de avgitte stemmene. Simpelt flertall vil
si at et forslag har fått flere stemmer enn noen av motforslagene. Blanke stemmer regnes som
gyldige og tellende stemmer.
Valg under punkt 12 a - e ovenfor skal være skriftlig, med unntak av 2. til og med 4. vara under
punkt 12 e. Dersom det er flere kandidater til et verv skal det avholdes skriftlig valg.
Hvis ingen av kandidatene ved valg får mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal det
avholdes omvalg. Oppnår ingen av kandidatene mer enn halvparten av stemmene ved andre
valgomgang, skal det avholdes omvalg mellom de to kandidatene som har fått flest stemmer i
andre valgomgang. Oppnår ingen kandidat mer enn halvparten av stemmene i tredje valgomgang,
avgjøres valget ved loddtrekning.
Alle valg og vedtak på årsmøtet gjelder, dersom ikke annet er fastsatt, fra avslutningen av
årsmøtet.
H) REISE – OG KOSTGODTGJØRELSE
Reise- og kostgodtgjørelse til årsmøtet betales av de organer eller organisasjoner som har valgt
representantene. Årsmøtet kan fastsette reiseutjamning.
I) ÆRESMEDLEMSSKAP I NBU
Æresmedlemmer av NBU blir utnevnt av årsmøtet i NBU etter forslag fra sentralstyret.
§1.7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte avholdes etter vedtak i sentralstyret eller representantskapet. Møtet
innkalles med minst 14 dagers varsel til medlemmene i representantskapet og til de organer og
organisasjoner som har rett til å velge utsendinger. Ekstraordinært årsmøte behandler de saker
som legges fram. Saksliste med dokumenter skal så fremt det er mulig sendes ut før møtet. Styret
fastsetter og kunngjør i innkalling tidsfristen for innlevering av saker som skal behandles.

§1.8 REPRESENTANTSKAPET
Representantskapet i NBU treffer de beslutninger som etter disse vedtekter er tillagt
representantskapet, og skal ellers være et rådgivende organ for styret i NBU. Ordinært
representantskapsmøte avholdes to ganger årlig. Representantskapet kunngjøres, innkalles og
ledes av representantskapets ordfører.
A) INNKALLING
Ordinært representantskap skal kunngjøres med minst 8 ukers skriftlig varsel til
representantskapets medlemmer. Ordfører skal seinest 14 dager før ordinært representantskap
sende innkalling, saksliste og nødvendige dokumenter til utsendingene.
B) SAKSBEHANDLING
Rett til å legge fram saker for representantskapet har sentralstyret, lokallag, fylkeslag og
direktevalgte i NBU, samt Norges Bygdekvinnelag og Norges Bondelag. Saker til behandling må
være sentralstyret i hende senest 4 uker før representantskapsmøtet.
C) REPRESENTANTSKAPETS SAMMENSETNING
Representantskapet er sammensatt av:
1.
2.
3.
4.
5.

Fem medlemmer valgt av NBUs årsmøte: ordfører, varaordfører, 1. vaktleder og to
direktevalgte.
Styret i NBU.
Fylkeslederne i NBU.
Ett medlem valgt av Norges Bygdekvinnelag.
Ett medlem valgt av Norges Bondelag.

For fylkesledere er nestledere i fylkeslaga vararepresentanter. Dersom ingen av disse kan møte,
oppnevnes en annen fra fylkesstyret.
D) UTTALERETT
Hvert fylkeslag kan stille med én observatør med tale- og forslagsrett. Representantskapet kan
vedta å gi andre uttalerett i enkeltsaker på representantskapsmøtet.
E) PROTOKOLL
Det føres protokoll fra representantskapets møter. Denne underskrives av ordføreren og to valgte
representanter.
F) REPRESENTANTSKAPETS GJØREMÅL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Foreta navneopprop.
Godkjenne innkalling og saksliste
Avgjøre om møtet skal være åpent eller lukket.
Velge to representanter som sammen med ordfører skal underskrive protokollen.
Uttale seg om den daglige og fremtidige virksomheten i NBU.
Behandle saker som legges fram til orientering eller rådføring.
Behandle eventuelle klagesaker etter § 1.5. I slike saker har sentralstyret ikke
stemmerett.
Behandle beretning om styrets arbeid og NBUs økonomi.
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Ved stemmelikhet har ordføreren dobbeltstemme, unntatt ved skriftlige valg.
G) REISE – OG KOSTGODTGJØRELSE
Reise- og kostgodtgjørelse betales av de organer som har valgt representantene. Det benyttes
reiseutjamning.
§1.9 EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE
Ekstraordinært representantskapsmøte avholdes når sentralstyret gjør vedtak om det, eller når
ordfører, eller minst halvparten av fylkeslederne krever det.
§1.10 SENTRALSTYRET
A) SAMMENSETNING
Sentralstyret består av leder, organisatorisk nestleder, bygdepolitisk nestleder og fire
styremedlemmer, samt et medlem fra styret i Norges Bondelag og ett medlem fra styret i Norges
Bygdekvinnelag.
Representantskapets ordfører, med varaordfører som vararepresentant, møter fast på
styremøtene med forslags- og talerett, men uten stemmerett. 1. vara til sentralstyret møter fast på
styremøtene med forslags- og talerett, men uten stemmerett.
For at et vedtak skal være gyldig, kreves det at minst fem medlemmer stemmer for. Ved
stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret møter etter innkalling av leder eller når minst tre
styremedlemmer krever det. Leders stedfortreder for hele styreperioden velges blant nestlederne
på konstituerende styremøte.
B) SENTRALSTYRETS OPPGAVER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lede arbeidet i NBU i samsvar med vedtektene og de vedtak som er fattet av årsmøtet.
Styret skal behandle saker som det får oversendt fra representantskapet.
Ivareta organisasjonen og medlemmene sine interesser.
Forvalte NBU sine midler og eiendeler.
Føre tilsyn med virksomheten, og tilrettelegge arbeidet for fylkeslag og lokallag.
Forberede saker som skal legges fram for årsmøte og representantskap.
Ansette og avsette generalsekretær.
Utforme personalpolitiske mål og fastsette retningslinjer for ansettelser.
Oppnevne medlemmer til nemnder og utvalg. Til utredning av spesielle saker kan
sentralstyret sette ned utvalg som arbeider under sentralstyret sin ledelse.
Oppheve vedtak som er gjort av nemnder og utvalg når disse er i strid med NBUs
vedtekter og vedtak.
Gi NBUs sekretariat de nødvendige instrukser.
Gi dispensasjoner fra normalvedtektene til lokal- og fylkeslag.
Velge representanter til Norges Bondelag og Norges Bygdekvinnelag sine styrende
organ i samsvar med disse organisasjonenes vedtekter.

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokoll er offentlig etter godkjenning i styret, dersom
ikke annet er bestemt.
C) ARBEIDSUTVALGET

Leder, organisatorisk nestleder og bygdepolitisk nestleder utgjør et arbeidsutvalg i sentralstyret.
Sentralstyret velger seg imellom to vararepresentanter til arbeidsutvalget. Sentralstyret gir
nærmere instruks for arbeidsutvalget sin virksomhet. Sentralstyret kan delegere myndighet til
arbeidsutvalget. Det skal føres protokoll fra arbeidsutvalgsmøtene. Protokoll er offentlig etter
godkjenning i sentralstyret, dersom ikke annet er bestemt.
D) SIGNERING
NBU forpliktes ved underskrift av leder og generalsekretær i fellesskap, eller den styret har gitt
fullmakt til.

§1.11 ENDRINGER I VEDTEKTENE
Ordinært årsmøte kan vedta endringer i vedtektene. Forslag til endringer kan fremmes av
sentralstyret, fylkeslag og lokallag. Det skal ligge ved en begrunnelse for endringsforslaget.
Endringsforslaget må være sentralstyret i hende senest 31. mars. Sentralstyret behandler de
innkomne endringsforslagene, og kan i sin innstilling eventuelt foreslå endret ordlyd. Sentralstyret
kan ikke endre sin innstilling etter at årsmøtepapirene er sendt ut. Nye forslag kan ikke fremmes i
årsmøtet, verken av sentralstyret eller andre representanter. Det kreves ⅔ flertall blant de
frammøtte representantene for at endringsforslaget blir vedtatt.

§1.12 ANSATTE
Ansatte i NBU, herunder også fylkesansatte, kan ikke ha verv i organisasjonens fylkes- eller
sentralledd. Ansatte sentralt i NBU kan heller ikke ha verv i hovedkomité til NBUs sentrale
arrangement.

§1.13 VALGKOMITÉ
Valgkomiteen skal legge fram sin innstilling for årsmøtet. Det skal innstilles på personer for
punktene 12 a. til 12 j og forslag i punkt 13 i § 1.6. F i NBUs vedtekter. Valgkomiteens innstilling skal
foreligge senest ved utsending av saksdokumenter til årsmøterepresentantene etter frist i § 1.6 A i
NBUs vedtekter. Lederen i valgkomiteen har ansvar for innkalling til komiteens møter. Gjeldende
valgkomiteinstruks legges til grunn for arbeidet. Valgkomiteen treffer sine avgjørelser ved vedtak
med absolutt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Medlemmene i valgkomiteen
kan ikke inneha tillitsverv sentralt i NBU parallelt med valgkomiteengasjementet.

§1.14 OPPLØSNING
Oppløsning av NBU krever ¾ flertall av de frammøtte utsendinger og må vedtas på to påfølgende
ordinære årsmøter. Ved oppløsning tilfaller lagets verdier Norges Bondelag.

2 NORMALVEDTEKTER FOR FYLKESLAG
§2.1 FYLKESLAG I NBU
NN Bygdeungdomslag er ei sammenslutning av lokallag og representerer NBU i sitt distrikt.
Fylkeslagene i NBU følger fylkesgrensene slik de var før regionreformen anno 2017. Dersom
fylkeslag i NBU ønsker å slå seg sammen er det regulert av § 2.12.
For å være et aktivt fylkeslag kreves godkjent årsmeldingsskjema og lovlig avholdt årsmøte.
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§2.2 FYLKESLAGET SITT ARBEID
NN Bygdeungdomslag skal arbeide i samsvar med NBUs vedtekter og vedtak fattet av NBUs
årsmøte eller sentralstyre. NN Bygdeungdomslag arbeider selvstendig innenfor denne ramma. NN
Bygdeungdomslag skal drive opplysningsvirksomhet enten gjennom lokallaga eller i egen regi. NN
Bygdeungdomslag skal legge arbeidet til rette for lokallaga og være bindeledd mellom lokallaga og
NBU sentralt. Fylkeslaget skal arbeide for større tilslutning til NBU i eksisterende lokallag og
gjennom oppstart av nye lag. NN Bygdeungdomslag skal samarbeide med Bondelaget og
Bygdekvinnelaget i fylket.

§2.3 ANSVARSOMRÅDE
Saker som NBU vil ha til uttalelse eller behandling i lokallag skal normalt gå gjennom fylkeslaget.
Fylkeslaget kan gjøre henvendelser til de offentlige myndighetene i fylket. I slike saker kan
fylkeslaget rådføre seg med NBUs sentralledd. Henvendelser til sentralmyndighetene skal gå
igjennom NBUs sentralstyre.

§2.4 ÅRSMØTET
Årsmøtet er NN bygdeungdomslag sitt høyeste organ. Ordinært årsmøte skal avholdes innen 1.
mars hvert år.
A) INNKALLING
Ordinært årsmøte skal kunngjøres med minst 6 ukers skriftlig varsel til lag og organisasjoner som
har rett til utsendinger, samt sentralstyret. Leder skal senest 14 dager før ordinært årsmøte sende
innkalling, saksliste og nødvendige dokumenter til utsendingene.
B) SAKSBEHANDLING
1.
Rett til å legge fram saker har fylkesstyret, nemndene og faste utvalg, lokallaga, samt
fylkesbondelaget og fylkesbygdekvinnelaget.
2.
Saker til behandling må være fylkesstyret i hende senest 1 måned før ordinært årsmøtet
avholdes.
C) ÅRSMØTETS SAMMENSETNING
Årsmøtet er satt sammen av:
1.

2.
3.
4.

Valgte representanter fra lokallaga. Det møter tre representanter for inntil 50
medlemmer. Deretter en representant i tillegg for hvert påbegynte 50-talls
medlemmer. 1-50medlemmer gir tre representanter, 51-100 medlemmer gir fire. Det
møter maksimalt fem representanter fra hvert lokallag. Lokallaget må ha holdt lovlig
årsmøte det siste året. Laget må også ha sendt inn årsmeldingsskjema og fått dette
godkjent.
NN Bygdeungdomslag sitt fylkesstyre.
To representanter valgt av NN Bondelag.
To representanter valgt av NN Bygdekvinnelag.

Delegater på årsmøtet må være medlem inneværende år.
D) UTTALERETT

1.
2.

3.

Observatører har tale- og forslagsrett. Fylkesstyret avgjør hvor mange observatører
lokallagene kan stille med på årsmøtet.
Sentralstyremedlemmene og de ansatte i NBU har rett til å delta og uttale seg, men har
ikke forslags- og stemmerett. Ordfører i NN Bygdeungdomslag har ikke tale- forslags
eller stemmerett.
Årsmøtet i NN Bygdeungdomslag kan vedta å gi andre uttalerett i enkeltsaker på
årsmøtet.

E) PROTOKOLL
Det føres protokoll fra årsmøtet. Denne underskrives av ordfører og to valgte representanter.
F) ÅRSMØTETS GJØREMÅL
Årsmøtet skal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Foreta navneopprop.
Godkjenne innkalling og saksliste.
Avgjøre om møtet skal være åpent eller lukket.
Velge to representanter til å underskrive protokollen sammen med ordfører.
Behandle årsmelding.
Behandle revidert regnskap.
Behandle saker som legges fram.
Behandle arbeidsplan.
Behandle budsjett.
Velge blant laget sine medlemmer:
a. Leder for 1 år.
b. Organisatorisk nestleder for 2 år.
c. Bygdepolitisk nestleder for 2 år.
Nestlederne velges slik at en er på valg hvert år.
d. Økonomileder for 2 år.
e. Fire styremedlemmer som er ledere for henholdsvis kultur-, informasjons-, tevlingsog lagsutviklingsnemnd. Styremedlemmene blir valgt for 2 år av gangen, slik at ikke
mer enn to er på valg hvert år. Andre styresammensetninger kan velges, men styret skal
ha minst fem medlemmer i tillegg til representanter fra bygdekvinnelaget og
bondelaget.
f. Tre vararepresentanter i nummerorden. Disse velges for 1 år.
g. Ordfører for 1 år.
h. Utsendinger til NBUs årsmøte. Det velges tre utsendinger inntil 500 medlemmer.
Deretter én utsending i tillegg for hvert påbegynte 500-talls medlemmer. Det velges like
mange vararepresentanter som utsendinger i nummerorden.
i. To utsendinger til fylkesbondelaget sitt årsmøte med to vararepresentanter i
nummerorden.
j. To utsendinger til fylkesbygdekvinnelaget sitt årsmøte med to vararepresentanter i
nummerorden.
k. Valgkomité med tre eller fem medlemmer med personlige vararepresentanter.
Velge to revisorer med personlig vararepresentanter.
Fastsette eventuelle godtgjørelser til tillitsvalgte i fylket.
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Styret har ikke stemmerett i punkt 5, 6 og 12.
G) AVSTEMNINGER
Årsmøtet treffer sine avgjørelser ved flertallsvedtak. Ved avstemninger avgjøres saken med simpelt
flertall, foruten skriftlige valg etter punkt 10 som avgjøres ved absolutt flertall. Ved stemmelikhet
har fylkesleder dobbeltstemme. Dette gjelder ikke ved skriftlige valg.
Absolutt flertall vil si at et forslag har fått mer enn 50 % av de avgitte stemmene. Simpelt flertall vil
si at et forslag har fått flere stemmer enn noen av motforslagene. Blanke stemmer regnes som
gyldige og tellende stemmer.
Valg under punkt 10 a – f ovenfor skal være skriftlig, med unntak av 2. og 3. vara under punkt 10 f.
Dersom det er flere kandidater til et verv skal det avholdes skriftlig valg. Hvis ingen av kandidatene
ved valg får mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal det avholdes omvalg. Oppnår ingen
av kandidatene mer enn halvparten av stemmene ved andre valgomgang, skal det avholdes
omvalg mellom de to kandidatene som har fått flest stemmer i andre valgomgang. Oppnår ingen
kandidat mer enn halvparten av stemmene i tredje valgomgang, avgjøres valget ved loddtrekning.
Alle valg og vedtak gjort av årsmøtet gjelder, dersom ikke annet er fastsatt, fra årsmøtets
avslutning.
H) REISEGODTGJØRELSE
Reisegodtgjørelse betales av de lag som har valgt utsendingene.
I) ÆRESMEDLEMSSKAP I FYLKESLAGET
Æresmedlemmer av NN Bygdeungdomslag kan bli utnevnt av fylkesårsmøte etter forslag fra
fylkesstyret. Forslag på æresmedlemmer må på forhånd være godkjent av sentralstyret i NBU.

§2.5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte avholdes etter vedtak i fylkesstyret, når minst halvparten av lokallaga
krever det, eller når det blir pålagt av sentralstyret i NBU.
Ekstraordinært årsmøte kalles inn med minst 14 dagers skriftlig varsel.

§2.6 STYRET
A) SAMMENSETNING
Styret består av leder, nestledere, nemndsledere, en representant valgt av fylkesbondelaget og en
representant valgt av fylkesbygdekvinnelaget. 1. vara til fylkesstyret møter fast på styremøter med
tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. For at et vedtak skal være gyldig kreves absolutt
flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret møter etter innkalling av leder eller når
minst tre styremedlemmer krever det. Organisatorisk nestleder er leders stedfortreder.
B) STYRET SINE OPPGAVER
1.
Styret skal lede fylkeslaget i samsvar med vedtektene og vedtak fattet av NBUs årsmøte og
sentralstyre.
2.

Forvalte fylkeslaget sine midler og eiendeler.

3.

Samle påmeldinger til NBUs årsmøte og sørge for innkalling av vararepresentanter.

4.

Sende innkalling og saksliste for fylkeslaget sitt årsmøte.

5.
Styret utnevner seg imellom styremedlemmer med vararepresentanter til fylkesstyret i
bondelaget og bygdekvinnelaget. Dersom flere fylkeslag i NBU er tilknyttet samme fylkesbondelag
eller fylkesbygdekvinnelag skal styrene i samråd utnevne et felles styremedlem med
vararepresentanter til dette fylkesbondelaget eller fylkesbygdekvinnelaget.
6.

Oppnevne medlemmer av nemnder og utvalg, og gi disse retningslinjer å arbeide etter.

§2.7 VALGKOMITÉ
Valgkomiteen skal legge fram sin innstilling til årsmøtet. Det skal innstilles på personer for punkt
10 og 11, samt forslag i punkt 12, jamfør §2.4 F i NBUs vedtekter. Gjeldene retningslinjer for
valgkomitéarbeid i fylkeslag legges til grunn for arbeidet. Valgkomiteen treffer sine avgjørelser ved
flertallsvedtak. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Medlemmene i valgkomiteen kan
ikke inneha verv i fylkesstyret parallelt med valgkomitéengasjementet.

§2.8 FYLKESLAGET SINE ØKONOMISKE FORPLIKTELSER
Alle fylkeslag i NBU er økonomisk uavhengige og råder selv over de økonomiske midlene de
besitter. Disse skal forvaltes på en slik måte at de kommer nåværende og framtidige medlemmer
til gode. I fylkesstyret skal minst to personer til enhver tid ha tilgang til konti. Fylkeslag kan ikke
inngå økonomiske forpliktelser som NBU blir ansvarlig for med mindre dette er godkjent av NBUs
sentralstyre. Sentralstyret kan kreve innsikt i fylkeslaget sitt regnskap og økonomiske situasjon.
Fylkeslaget forpliktes ved underskrift av leder og ett styremedlem.

§2.9 ENDRINGER I VEDTEKTENE
Generelle vedtektsendringer skal vedtas av årsmøtet i NBU etter § 1.11 i NBUs vedtekter. Spesielle
endringer eller tilføyelser med virkning kun for NN Bygdeungdomslag må oppnå ⅔ flertall i NN
Bygdeungdomslags årsmøte og vedtas av sentralstyret for å være gyldige.

§2.10 INAKTIVE FYLKESLAG
Om fylkeslaget ikke har avholdt lovlig årsmøte og fått godkjent årsmeldingsskjema er fylkeslaget
inaktivt og alle rettigheter bortfaller. Alle konti sperres. Rettigheter og konti tilfaller fylkeslaget
igjen så snart et lovlig årsmøte er avholdt og årsmeldingsskjema er godkjent. Sentralleddet skal
arbeide for å få disse lagene aktive igjen.

§2.11 OPPLØSNING
Forslag om oppløsning av NN Bygdeungdomslag må vedtas av to påfølgende ordinære årsmøter
med ¾ flertall av de frammøtte representantene. Ved oppløsning tilfaller laget sin formue og arkiv
NBU.

§2.12 SAMMENSLÅING AV FYLKESLAG
Forslag om sammenslåing må bli vedtatt, med ¾ flertall blant de fremmøtte, på ett ordinært
årsmøte og ett ekstraordinært årsmøte i begge eller alle fylkeslaga. Innkalling til ekstraordinært
årsmøte kan ikke skje før tidligst to uker etter ordinært årsmøte. Vedtakene må godkjennes og
finnes formålstjenlig av sentralstyret før sammenslåing er gjeldende. Sentralstyret skal ha skriftlig
melding om slike forslag seinest fire uker før første gangs behandling.
På det andre årsmøtet skal det velges to representanter fra hvert fylkeslag til et interimsstyre.
Interimsstyret sitt ansvar er daglig drift, økonomistyring, være valgkomité og innkalle til nytt felles
årsmøte som skal avholdes i løpet av samme kalenderår. Nytt felles årsmøte avholdes i samsvar
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med § 2.4 med unntak av frist for gjennomføring 1. mars. Årsmøtet skal også velge navn på det nye
fylkeslaget. Etter sammenslåinga er begge lagas formue (inklusive fast eiendom og arkiv) å
betrakte som felles.

§2.13 DØDE FYLKESLAG
Om fylkeslaget ikke har fått godkjent årsmeldingsskjema på tre år, er fylkeslaget dødt.
Sentralleddet skal arbeide for å få liv i slike fylkeslag. Bankinnskudd og kontantbeholdning går da
inn i NBUs oppstartsfond. Laget sitt arkiv skal tilfalle sentralleddet i NBU. Laget sine øvrige
eiendeler, inklusiv fast eiendom, skal fordeles av en komité bestående av to tidligere medlemmer i
det aktuelle fylkeslaget og et sentralstyremedlem. Komiteens vedtak skal godkjennes av
sentralstyret i NBU. Vedtaket skal komme ungdom i lokalsamfunnet til gode.

3 NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG
§3.1 LOKALLAG I NBU
NN Bygdeungdomslag skal arbeide for å sette NBUs formål ut i livet, ut fra de forutsetninger laget
har. NN Bygdeungdomslag arbeider etter NBUs vedtekter og de vedtak som er fattet av NBUs
årsmøte, sentralstyret og fylkeslaget. Lokallaget arbeider selvstendig innenfor denne ramma.
NN Bygdeungdomslag må ha minst fem medlemmer for å regnes som et lokallag. For å være et
aktivt lokallag kreves i tillegg lovlig årsmøte og godkjent årsmeldingsskjema.

§3.2 LOKALLAGET SITT ARBEID
NN Bygdeungdomslag skal skape levende bygder, holde møter og informere om sitt lagsarbeid til
andre i nærområdet.
NN Bygdeungdomslag skal samarbeide med Bondelaget og Bygdekvinnelaget i distriktet.
Lokallaget bør søke samarbeid med andre lag og organisasjoner i bygda som arbeider med
lignende formål.
NN Bygdeungdomslag skal arbeide for større tilslutning til NBU, og drive med medlemsverving.

§3.3 ANSVARSOMRÅDE
NN Bygdeungdomslag representerer NBU i sitt distrikt. Lokallaget kan gjøre henvendelser til
kommunale myndigheter. I slike saker kan lokallaget rådføre seg med fylkeslaget og sentralleddet.
Henvendelser til fylkeskommunale og sentrale myndigheter skal gå gjennom fylkeslaget.

§3.4 ÅRSMØTET
Årsmøtet er NN Bygdeungdomslag sitt høyeste organ. Årsmøtet skal avholdes innen 1. september
hvert år.
A) INNKALLING
Ordinært årsmøte skal kunngjøres med minst 2 ukers varsel ved melding i pressen og/eller direkte
til medlemmene og andre med rett til utsendinger.
B) SAKSBEHANDLING
Saker til behandling må være styret i hende minst 10 dager før årsmøtet. Rett til å legge fram saker
har styret, faste utvalg og alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år. Rett til å
legge fram saker har også det lokale bondelaget og bygdekvinnelaget.

C) ÅRSMØTETS SAMMENSETNING
1.
2.
3.

Medlemmer i NN lokallag.
Én representant fra NN Bondelag.
Én representant fra NN Bygdekvinnelag.

D) UTTALERETT
1.
2.

Tillitsvalgte og ansatte i fylkeslaget, og NBU sentralt har rett til å delta og uttale seg,
men har ikke stemmerett.
Årsmøtet i NN Bygdeungdomslag kan vedta å gi andre uttalerett i enkeltsaker på
årsmøtet.

E) PROTOKOLL
Det føres protokoll fra lokallagsårsmøtet. Denne underskrives av møteleder og to valgte
representanter.
F) ÅRSMØTETS GJØREMÅL
Årsmøtet skal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Godkjenne innkalling og saksliste.
Velge møteleder.
Avgjøre om møtet skal være åpent eller lukket.
Velge to til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
Behandle årsmelding.
Behandle revidert regnskap.
Behandle saker som legges fram.
Behandle arbeidsplan.
Velge blant lagets medlemmer:
a. Leder for 1 år.
b. Nestleder for 2 år.
c. Økonomileder for 2 år.
d. Fire styremedlemmer som kan være kultur-, informasjons-, aksjons- og
tevlingsleder, samt styremedlemmer uten spesifikt ansvarsområde. Styremedlemmene
blir valgt for 2 år av gangen, slik at ikke mer enn to er på valg hvert år. Styret skal ha
minst fem medlemmer i tillegg til representanter fra bygdekvinnelaget og bondelaget.
e. To vararepresentanter i nummerorden. Disse velges for 1 år.
f. Valgkomité bestående av minst to medlemmer.
g. Utsendinger til årsmøtet i fylkeslaget. I tillegg til leder skal det velges to
utsendinger for de første 50 medlemmene. Deretter velges én utsending per påbegynt
50-talls medlemmer. Det kan maksimalt velges fem utsendinger pr. lag. Det skal velges
like mange vararepresentanter som utsendinger i nummerorden. Årsmøtet kan velge å
sende saken over til styret.
h. To vararepresentanter for leder i nummerorden til NBUs årsmøte. Årsmøtet kan
velge å sende saken over til styret.
Velge minst én revisor med vararepresentanter i nummerorden.

G) AVSTEMNINGER
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Valg av styremedlemmer foregår skriftlig til og med 1. vara og det kreves absolutt flertall. Oppnår
ingen kandidater over halvparten av stemmene etter omvalg mellom to kandidater avgjøres valget
ved loddtrekning.
H) UTFYLLING OG INNSENDING AV ÅRSMELDINGSSKJEMA
Umiddelbart etter at årsmøtet er avholdt skal årsmeldingsskjema fylles ut og sendes inn til NBUs
sentralledd med kopi til fylkesstyret i det respektive fylket. Om ikke laget leverer
årsmeldingsskjema innen oppsatt frist er laget definert som inaktivt, jfr. § 3.12.
I) NAVNEENDRING
Lokallaget sitt navn kan endres på lagets årsmøte. Dette krever ⅔ flertall blant de fremmøtte.
Protokoll fra årsmøte legges ved årsmeldingsskjemaet.
For å få godkjent navneendring skal navneforslag med begrunnelse meldes inn til NBUs
sentralledd før årsmøtet avholdes.

§3.5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret, ¼ av medlemmene eller sentralstyret i NBU forlanger
det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel.

§3.6 STYRET
A) SAMMENSETNING:
Styret består av leder, nestleder, økonomileder, og årsmøtevalgte styremedlemmer, samt én
representant valgt av det lokale bondelaget og én representant valgt av det lokale
bygdekvinnelaget. Der det er flere bondelag eller bygdekvinnelag, velger de forskjellige
bondelagene og bygdekvinnelagene én felles representant hver til styret i bygdeungdomslaget.
B) STYRETS OPPGAVER:
1.

Lede laget i samsvar med NBUs vedtekter og vedtak fattet av fylkeslaget og NBU.

2.
Gjennomføre de oppdrag som fylkeslaget og NBU ber om, og sende inn rapporter og
meldinger fylkeslaget og NBU ønsker.
3.

Se etter at utvalg, komiteer og nemnder utfører de oppgaver de er pålagt.

Ingen nemnder eller enkeltpersoner kan forplikte lokallaget uten samtykke av styret. Styret kan
seg imellom utnevne representant til styret i bygdekvinnelaget og bondelaget. Er det flere
bondelag og bygdekvinnelag, velger styret seg imellom representanter til styrene i disse.

§3.7 LOKALLAGETS ØKONOMISKE FORPLIKTELSER
Alle lokallag i NBU er økonomisk uavhengige og råder selv over de økonomiske midlene de
besitter. Disse skal forvaltes på en slik måte at de kommer både nåværende og framtidige
medlemmer til gode. Lokallag kan ikke inngå økonomiske forpliktelser som NBU blir ansvarlig for
med mindre dette er godkjent av NBUs sentralstyre. Lokallaget forpliktes ved underskrift av leder
og ett styremedlem.
I lokallagsstyret skal minst to personer til enhver tid ha tilgang til lagets konti. I tillegg skal
årsmøtevalgt revisor godkjenne lokallaget sitt regnskap og legge fram en revisjonsberetning på
årsmøtet. Sentralstyret og fylkesstyret kan kreve innsikt i lokallaget sitt regnskap og økonomiske

situasjon. Sentralstyret kan ved mistanke om, eller risiko for, økonomisk mislighold sperre lagets
konti. Lagets konti skal åpnes straks ekstraordinært årsmøte har ordnet nødvendig
dokumentasjon over økonomien.

§3.8 ENDRINGER I VEDTEKTENE
Generelle vedtektsendringer skal vedtas av årsmøtet i NBU etter § 1.11 i NBUs vedtekter. Spesielle
endringer eller tilføyelser med virkning kun for NN Bygdeungdomslag må oppnå ⅔ flertall i NN
Bygdeungdomslags årsmøte og vedtas av sentralstyret for å være gyldige.

§3.9 SAMMENSLÅING AV LOKALLAG
Forslag om sammenslåing må bli vedtatt, med ¾ flertall blant de fremmøtte, på ett ordinært
årsmøte og ett ekstraordinært årsmøte i begge eller alle lokallaga. Innkalling til ekstraordinært
årsmøte kan ikke skje før tidligst to uker etter ordinært årsmøte. Vedtakene må godkjennes og
finnes formålstjenlig av fylkesstyret før sammenslåing er gjeldende. Fylkeslaget skal ha skriftlig
melding om slike forslag seinest 10 dager før første gangs behandling. I områder uten eget
fylkeslag skal sentralstyret ha skriftlig melding og godkjenne sammenslåing.
På det andre årsmøtet skal det velges to representanter fra hvert lokallag til et interimsstyre.
Interimsstyret sitt ansvar er daglig drift, økonomistyring, være valgkomité og innkalle til nytt felles
årsmøte. Innen to måneder etter det andre årsmøtet, og seinest 1. oktober, skal det avholdes et
felles årsmøte, hvor nytt felles lokallagsstyre velges i tråd med normalvedtekter for lokallag § 3.4.
Årsmøtet skal også velge navn på det nye lokallaget. Etter sammenslåinga er begge lagas formue
(inklusive fast eiendom og arkiv) å betrakte som felles.

§3.10 STUDENTLAG
På studiesteder for høyere utdanning kan det opprettes studentlag.
1)
Studentlagene er hjemmehørende i fylkeslaget der de er geografisk plassert. Opprettelsen
av studentlag må godkjennes av fylkesstyret i det aktuelle fylket, eller av NBUs sentralstyre i fylker
uten eget fylkesstyre. Ved uenighet i forbindelse med opprettelsen av studentlag fattes endelig
avgjørelse av NBUs sentralstyre.
2)
Studentlag følger NBUs normalvedtekter for lokallag gitt i dette kapittel, foruten der
presiseringer gjort i denne paragraf tilsier noe annet.
3)
Studentlagenes formål er å gi studerende medlemmer av NBU et aktivitetstilbud der de
studerer, samtidig som de kan fortsette å være medlemmer i lokallaget de opprinnelig har vært
medlem av.
4)

Studentlagene kan ikke pålegges økonomiske plikter av fylkesleddet

§3.11 OPPLØSNING AV LOKALLAG
Forslag om oppløsning av NN Bygdeungdomslag må bli vedtatt på ett ordinært årsmøte og ett
ekstraordinært årsmøte, med ¾ flertall. Innkalling til ekstraordinært årsmøte kan ikke skje før
tidligst to uker etter ordinært årsmøte. Dette vedtaket må godkjennes av styret i NBU før det er
gyldig. Fylkeslaget og sentralstyret i NBU skal ha skriftlig melding om slike forslag seinest 10 dager
før første gangs behandling. Døde lokallag er å betrakte som oppløste.
Ved oppløsning av lokallaget skal lagets bankinnskudd og kontantbeholdning gå inn i NBUs
oppstartsfond. Laget sitt arkiv skal tilfalle sentralleddet i NBU. Laget sine øvrige eiendeler,
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inklusive fast eiendom, skal fordeles av en komité bestående av to tidligere medlemmer i det
aktuelle lokallaget, ett fylkesstyremedlem og ett sentralstyremedlem. Komiteens vedtak skal
godkjennes av fylkesstyret og styret i NBU. Vedtaket skal komme ungdom i lokalsamfunnet til
gode.

§3.12 INAKTIVE LOKALLAG
Om lokallaget ikke har fått godkjent årsmeldingsskjema og årsmelding er lokallaget inaktivt og alle
rettigheter bortfaller. Alle konti skal sperres. Rettigheter og konti tilfaller lokallaget igjen så snart et
lovlig årsmøte er avholdt og årsmeldingsskjema godkjent. Fylkesleddet skal arbeide for å få disse
lagene aktive igjen.

§3.13 DØDE LOKALLAG
Om lokallaget ikke har fått godkjent årsmeldingsskjema på tre år, er lokallaget dødt.
Bankinnskudd og kontantbeholdning går da inn i NBUs oppstartsfond. Laget sitt arkiv skal tilfalle
sentralleddet i NBU. Laget sine øvrige eiendeler, inklusive fast eiendom, skal fordeles av en komité
bestående av to tidligere medlemmer i det aktuelle lokallaget, ett fylkesstyremedlem og ett
sentralstyremedlem. Komiteens vedtak skal godkjennes av fylkesstyret og styret i NBU. Vedtaket
skal komme ungdom i lokalsamfunnet til gode.

