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Stiftelsesdokument  
Dokument for etablering og reetablering av fylkes- og lokal i Norges Bygdeungdomslag 

 
                             

Åpningsmøte i 

 

                                   

_______________________________Bygdeungdomslag 
 

 

 

__________________________kommune, __________________________fylke 

 

 

 

Dette skjema fylles ut på selve møtet. Dokumentet må sendes inn innen to uker etter møtet. 

 

 

Åpningsmøtet er godkjent av den nyvalgte lokallagsleder eller to styremedlemmer av det nye 

styret. Disse bekrefter at skjema er fylt ut,  

 

 

 

 

 

 

________________________________  ________________________________ 

 

 …………………….. den   /   201…   …………………….. den   /   201… 
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Vedlegg:  
Kryss av for hva som er lagt ved skjemaet. 

 

 Referat (må sendes inn) 

 Deltakerliste (må legges ved) 

 Egne vedtekter  

 

 

1. Vedtekter 
 

Har lokallaget vedtekter som avviker fra ”Normalvedtekter for lokallag” i vedtektene til NBU? 
 

                          Ja (Egne vedtekter må legges ved) 

 

                Nei  Nei 

 

2. Medlemstall 

 

Lokallaget må ha minst fem medlemmer som ikke har fylt 26 år for å få tilgang på frifondsmidler. 

 

Antall medlemmer under 26 år da åpningsmøtet ble avholdt 

  

 

Antall medlemmer over 26 år da åpningsmøtet ble avholdt  

     

Totalt antall medlemmer  

 
3. Tilgang til medlemsregister 

 

Det er to i lokallagstyret som skal ha tilgang til medlemsregisteret. 

 

Leder 

Navn:_________________________________________________     

Medlemsnummer:____________ 

 

Kasserer 

Navn:_________________________________________________     

Medlemsnummer:____________ 
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4. Innkalling  
 

Jamfør NBUs vedtekter § 3.4 A) skal årsmøtet være annonsert senest to uker før møtestart. 

Kryss av for hvordan innkallelsen har funnet sted. 

  

 Sosiale medier  Facebook, Twitter og liknenede 

 

Jungeltelegrafen  

 

Aviser/magasiner  

 

Oppslag   Plakater, løpesedler og liknende  

 

 Radio    Intervjuer, annonsering eller innringing 

 

 NBU-kontoret  Kontakt med gamle medlemmer. 

 

Har dere, om mulig, vært i kontakt med det lokale:  

 

Bondelaget   Disse har vedtektsfestet rett  

på en representant i styret. 

 Bygdekvinnelaget   

 

Har dere vært i kontakt med NBUs fylkeslag? 

 

 JA  NEI  

 

 

5. Tilstede 
 

Legg ved liste over hvem som var deltakere på åpningsmøtet med epostadresse og 

telefonnummer til disse 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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STYRET VALGT PÅ ÅPNINGSMØTE I 

 

______________________________bygdeungdomslag 

 

 
 

Leder        For  20 - 20  

Navn:        Medlemsnr: 

E-post:       Tlf: 

Adresse:        Postnr og sted: 

 

Nestleder       For  20 - 20  

Navn:        Medlemsnr: 

E-post:       Tlf: 

Adresse:       Postnr og sted: 

 

Kasserer       For 20 - 20  

Navn:        Medlemsnr: 

E-post:       Tlf: 

Adresse:       Postnr og sted: 

 

Verv:        For  20 - 20  

Navn:        Medlemsnr: 

E-post:       Tlf: 

Adresse:       Postnr og sted: 

 

Verv:        For 20 - 20  

Navn:        Medlemsnr: 

E-post:       Tlf: 

Adresse:       Postnr og sted: 

 

- - - - - - - - - - - - -  Minstekrav jamfør § 3.4 F) 10. i vedtektene - - - - - - - - - - - -  

Verv:        For 20 - 20  

Navn:        Medlemsnr: 

E-post:       Tlf: 

Adresse:       Postnr og sted: 
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Verv:        For 20 - 20  

Navn:        Medlemsnr: 

E-post:       Tlf: 

Adresse:       Postnr og sted: 

 

Verv:        For 20 - 20  

Navn:        Medlemsnr: 

E-post:       Tlf: 

Adresse:       Postnr og sted: 

 

Verv:        For 20 - 20  

Navn:        Medlemsnr: 

E-post:       Tlf: 

Adresse:       Postnr og sted:    

 

Verv:        For 20 - 20  

Navn:        Medlemsnr: 

E-post:       Tlf: 

Adresse:       Postnr og sted: 

 

Bondelagets representant i styret: 

Navn:       E-post:  

Adresse:        Tlf: 

Lokallag: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bondelag 

 

Bygdekvinnelagets representant i styret:       

Navn:       E-post:  

Adresse:        Tlf: 

Lokallag: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bygdekvinnelag 
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6. Utdrag fra Regnskapet 
 

Støtte til oppstart:   ____________________kr 

  

Fra:  

Norges Bondelag:       ____________________kr 

Norges Bygdekvinnelag:      ____________________kr 

Kommunale midler:       ____________________kr 

Annen støtte:        ____________________kr 

     

Utgifter tilknyttet møtet    _____________________kr 

 

Resultat:    _____________________kr 

 

 

Beholdning pr:____/_____  Kasse: ______________________kr 

   

                      Bank: ______________________kr 

 

Gjeld:     ______________________kr 

 

Har lokallaget opprettet bankkonto? 

 

 

 JA  NEI 

Dersom JA: 

Kontonummer (hovedkonto):  ____________________________________________ 

Kontonummer 2:   ____________________________________________ 

Kontonummer 3:   ____________________________________________ 

 

 

Følgende personer skal ha  

fullmakt til lagets konto: 1: ______________________________________________ 

     

2: ______________________________________________ 

 

3: ______________________________________________ 

 
Dersom NEI: 

 

Ta kontakt med fylkeslaget for hjelp, eller kontakt NBU-kontoret. 
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5. Deltakerliste ved oppstartsmøtet 

 
Før opp navn, epost og mobilnummer til deltakerne på møtet på samme måte som eksemplet 

øverst på lista. Skulle det være personer på møtet som ikke er medlem av Norges 

Bygdeungdomslag kan de bli medlemmer ved å melde seg inn på nettsidene våre, nbu.no. For å 

sitte i styret i lokallaget må en være medlem derfor er det en fordel å melde seg inn så fort som 

mulig. 

 
Navn:    E-post:    Telefon: 
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