Vedtekter for Ungdomslaget Skogsfjordvatn Grendelag
Vedtekter for Skogsfjordvatn grendehus, stiftet 20.07.2002.
Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 09.08.2003, senere endret 03.06.2006 og 09.06.2007 med
endring av selskapsform og tilpassning for Noregs Ungdomslag.

§ 1 Navn
1. Lagets navn er: Ungdomslaget Skogsfjordvatn Grendelag.

§ 2 Formål og virkemidler
2. Ungdomslaget Skogsfjordvatn Grendelag er et frilynt lag med meningsfylte og
allsidige fritidsaktiviteter. Arbeidet skal være i samsvar med formålet og
prinsipprogrammet til Noregs Ungdomslag.
3. Laget skal være aktiv medspiller i utvikling av et levende og godt nærmiljø for alle
aldersgrupper i Skogsfjordvatn området.
4. Laget skal legge vekt på samarbeid med andre ungdomslag, fylkeslaget og
Noregs Ungdomslag for å styrke felles kulturelle og økonomiske formål.

§ 3 Medlemskap og årskontingent.
1. Laget er medlem i Troms Fylkes Ungdomslag og godkjenner lovene og formålet
til Noregs Ungdomslag.
2. Medlemmene betaler til lokallaget den medlemskontingenten som årsmøtet i
lokallaget har bestemt.
3. Barn kan bli medlemmer i Ungdomslaget Skogsfjordvatn Grendelag når de har
fylt 10 år og har betalt kontingent. De som har fylt 14 år og godkjenner formålet til
Ungdomslaget Skogsfjordvatn Grendelag, er medlemmer i laget og i Noregs
Ungdomslag med fulle demokratiske retter og plikter.
4. Styret i laget har ansvar for medlemsverving. De som leder særgrenene har
ansvaret for at deltakere i aktivitetene betaler kontingent.

§ 4 Årsmelding
1. Arbeidet i laget skal følge kalenderåret.
2. Laget sender årsrapport til fylkeslaget og Noregs Ungdomslag hvert år innen 1.
februar.
3. Laget sender liste over nyvalgte tillitsfolk til fylkeslaget og Noregs Ungdomslag
hvert år så snart årsmøtet i lokallaget er avviklet.

§ 5 Årsmøtet
1. Innkalling
Styret i laget innkaller til årsmøte hvert år. Ordinært årsmøte avholdes innen
utgangen av mars måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med
minst 4 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må
være sendt styret innen utgangen av februar. Innkallingen til ordinært årsmøte
skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for
medlemmene minst 3 uker før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de
saker som er satt opp på innkallingen.
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2. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når årsmøtet, lovlig innkallet medlemsmøte,
styret i laget eller 1/3 av medlemmene krev det.
3. Saker
Årsmøtet skal behandle årsmelding, revidert regnskap, arbeidsprogram, budsjett,
kontingent og andre saker som styret fremlegger for det. Medlemmer og nemnder
kan komme med framlegg om saker til årsmøtet. Årsmøtet kan ikke gjøre vedtak i
saker som ikke er oppsatt på lovlig utsendt innkalling.
4. Gjennomføring
a. Årsmøtet konstituerer seg med godkjenning av innkalling og sakliste, valg av
ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å skrive under protokollen.
b. Årsmøtet velger leder, minst 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, revisor,
Valgkomité på minst 3 medlemmer og de arbeidsnemnder og tillitsfolk som til en
hver tid er nødvendige. Leder og styremedlemmene velges for to år av gangen.
Ved første valg velges to styremedlemmer for et år, slik at to er på valg hvert år.
Varamedlemmer og revisorer velges for et år. Samtlige kan gjenvelges.
Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er
stemmeberettigede.
c. Utsendinger til årsmøtet i fylkeslaget og årsmøtet i Noregs Ungdomslag skal
velgest på årsmøtet i laget eller på et medlemsmøte.
d. For drøftingene, valg og avstemninger gjelder de same reglene som for
årsmøtet i Noregs Ungdomslag.
5. Stemmerett
Alle medlemmer over 14 år som har betalt års kontingent for siste år og har vært
medlemmer i laget i en måned har stemmerett.

§ 6 Lagets ledelse (styret)
Laget ledes av et styre som er Lagets øverste myndighet mellom årsmøtene.
Styret konstituerer seg selv. Varamedlemmer kan møte på samtlige styremøter.
Styret skal:
•
•
•
•
•
•

Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
Stå for lagets daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesse.
Forvalte lagets eiendeler/eiendom og økonomi på beste måte.
Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.
Etter beste evne søke å oppfylle lagets formål etter gjeldende vedtekter.
Representere laget utad.

Styret holder møter når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene
forlanger det.
Styret har disposisjonsrett over lagets midler til alminnelige administrative formål
og til gjennomføring av vedtak fattet på årsmøtet. Alle større utbetalinger skal
attesteres av leder og kasserer før utbetaling.
Investeringer over kr 50.000,- og opptak av lån med pant i laget sin eiendom, skal
godkjennes av årsmøtet med minst 2/3 flertall.
Regnskapsåret går fra 1/1 - 31/12
Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene, deriblant
leder/nestleder, er tilstede. Leder eller i hans/hennes fravær nestleder, leder
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styrets møter. Styrebeslutningen krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet
avgjøres saken ved fungerende leders dobbelt stemme.

§ 7 Sikring av eiendom
1. Ungdomshus, annen faste eiendeler kan ikke avhendes uten samtykke frå
styret i Noregs Ungdomslag.
2. Det skal ikke gjøres bruksendringer og ombygging av ungdomshus og annen
fast lagseige som fører til at den kulturhistoriske verdien blir ødelagt. Det
offentlige regelverket innafor kulturvern skal følges.
3. Resten av denne paragrafen kommer ikke til bruk når lokallag melder seg ut
av Noregs Ungdomslag på lovlig måte etter § 12 i Lov for Noregs
Ungdomslag.
4. Blir laget lagt ned, skal Noregs Ungdomslag ta vare på eiendommen til laget i
minst 7 år. Om laget er eier av fast eiendom, skal fylkeslaget samarbeide
aktivt med lokale kulturstyresmakter for at eiendommen skal bli nyttet til beste
for ungdoms- og kulturarbeid i bygda. Dersom andre i en periode overtar drifta
av en eiendom, skal det takes verditakst på eiendommen ved overtakingen.
5. Dersom det, innen 7 år etter det siste årsmøtet i laget, blir dannet et nytt lag i
bygda som fyller kravene til medlemskap i Noregs Ungdomslag, skal
eiendelene overføres til det nye laget. Det nye laget må dekke eventuell
verdistigning på grunn av påkostninger og utbygging i den perioden andre har
drevet eiendommen etter takst.
6. Utgiftene til styring av eiendommen skal dekkes av laget. Fylkeslag eller
landslag er således ikke økonomisk ansvarlig for styringa. Dersom
ungdomshus og annen fast lagseie fører med seg utgifter som ikke kan eller
bør dekkes av laget, kan styret i Noregs Ungdomslag godkjenne avhending av
slik eie, selv om ivaretakingstida på 7 år ikke er ute.

§ 8 Lagets eiendom
Ved Karlsøy kommunestyre sin avtale som ble undertegnet 21.07.03 og
senere tinglyst 03.03.06 har laget overtatt skolen ved Skogsfjordvatnet gnr/bnr
13/32+33. Ved kjøpet er lagt til grunn at nyskolen skal kunne brukes til
virksomhet som styrker lagets formål i paragraf 2. Ved eventuell
utseksjonering og salg av nyskolen har kommunen forbeholdt forkjøpsrett. Det
beløp som tilfaller laget ved et slikt salg skal overføres foreningen og benyttes
til å oppgradere gammelskolen. Hvis laget skulle bli oppløst etter § 7, er
endelig beslutningsmyndighet Karlsøy kommunestyre som skal tilbakeføre
verdiene til bygda.

§ 9 Lovendring.
1. Framlegg til lovendring skal være kunngjort minst 14 dager før årsmøtet.
Årsmøtet kan da vedta endring med 2/3 flertall.
2. Endringer av lovene må godkjennes av Troms Fylkeslag.
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