Vedtekter
For Oslo Natur og Ungdom vedtatt på Ekstraordinært årsmøte
11.06.2018
Kapittel 1:
Organisasjon
§1. Oslo Natur og Ungdom er fylkeslag av Natur og Ungdom. Vedtektene til Oslo Natur og
Ungdom er underlagt vedtektene til Natur og Ungdom, og kan ikke være i strid med
vedtektene til Natur og Ungdom.

Kapittel 2:
Medlemmer
§1. Alle medlemmer av Natur og Ungdom som bor i Oslo fylke er medlemmer av Oslo Natur
og Ungdom.

Kapittel 3:
Årsmøtet
§1. Årsmøtet er det høyeste organet i Oslo Natur og Ungdom.
§2. Årsmøtet består av møtende medlemmer av fylkeslaget som har betalt kontingenten
inneværende eller foregående år. Alle medlemmer møter med tale- og forslagsrett. Stemmerett
fastsettes i henhold til vedtektene til Natur og Ungdom. Spesielt innbudte personer møter med
talerett, og deres tilstedeværelse må godkjennes av årsmøtet med alminnelig flertall.
Fylkesstyret har ikke stemmerett i saker som angår regnskap og årsmelding.
§3. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovelig innkalt i henhold til vedtektene til Natur
og Ungdom.
§4. Vedtak fattes med alminnelig flertall, endring av vedtektene krever 2/3 flertall. Ved
stemmelikhet avgjør leders (1. eller 2. nestleders) stemme.
§5. Årsmøtet trekker opp hovedlinjene for fylkeslaget, og:
a) Behandler årsmelding og regnskap.
b) Behandler fylkeslagets budsjett.
c) Vedtar endringer i vedtektene. Forslag til endringer må være fremlagt seinest 1 uke før
årsmøtet. Endringer i vedtektene gjelder fra avsluttet årsmøte.
d) Velger fylkesstyre i henhold til vedtektene til Natur og Ungdom.
e) Velger valgkomité bestående av 3 eller 5 medlemmer.

Oppgaven til valgkomiteen er å finne kandidater til de verv som skal besettes på neste årsmøte
og legge fram sin innstilling for disse. Valgkomiteen innstiller på ny velgkomitéoverfor
årsmøtet. Dersom fylket ikke har en fungerende valgkomité, legges innstillingen fram av
fylkets sekretær.
f) Behandler saker som forelegges av fylkesstyret, eller som er framlagt av medlemmer.
Slike saker må være fylkeslaget i hende seinest 1 uke før årsmøtet
g) Velger representanten til Natur og Ungdom til fylkesstyret i Norges Naturvernforbund.
h) velger revisor
i) vedtar arbeidsprogram for kommende periode
j) velger en protokollkomité på 3 medlemmer.
§6. Ved valg skal det så fremt det er mulig være minst 1/3 representasjon av begge kjønn, og
så fremt det er mulig skal flere lokallag være representert.
§7. Over årsmøtet føres protokoll. Protokollen behandles og godkjennes av
protokollkomiteen.
§8. Ekstraordinært årsmøte innkalles når fylkesstyret eller 1/3 av lokallagene krever det.
Ekstraordinært årsmøte holdes innen 4 uker etter at det er fremsatt krav om det. Fylkesstyret
fastsetter tid og sted. Innkalling til ekstraordinært årsmøte sendes medlemmene seinest 3 uker
før møtet. Ekstraordinært årsmøte behandler kun saker som er med i innkallinga.

Kapittel 4:
Representantskapsmøte
§ 1. Representantskapsmøtet er det høyeste politisk besluttende organ mellom årsmøtene.
Representantskapsmøte behandler politiske og organisatoriske saker som angår Oslo Natur og
Ungdom.
§ 2. Alle medlemmer som har betalt kontingent foregående eller inneværende år møter med
stemme-, tale- og forslagsrett.
Alle lokallag har rett til å sende delegater med stemmerett på representantskapsmøtet etter
følgende modell:
5-49 medlemmer: 3 delegater
50-99 medlemmer: 4 delegater
100-199 medlemmer: 5 delegater
200-299 medlemmer: 6 delegater
300-399 medlemmer: 7 delegater
400-599 medlemmer: 8 delegater
Fra medlem 600 sendes én delegat per 200. medlem
Skole- og studentlag tildeles 4 delegater hver. Fylkesstyrets ordinære medlemmer møter med
stemmerett.
§ 3. Vedtak på representantskapsmøte fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør
leders (1. Eller 2. Nestleders) stemme.

§ 4. Fylkesstyret har ansvar for innkalling og gjennomføring av representantskapsmøter.
§ 5. Innkalling til representantskapsmøte skal sendes lokallagene senest tre uker før møtet.

Kapittel 5:
Supplering av fylkesstyret
§1. Dersom leder eller nestledere skulle trekke seg i løpet av perioden, skal det avholdes
suppleringsvalg. Valgmøte for suppleringsvalg skal gjennomføres i henhold til vedtektene til
Natur og Ungdom. Innkalling til valgmøte skal sendes ut til alle lokallag tre uker før møtet
holdes.

Kapittel 6:
Fylkesstyret
§1. Fylkesstyret er det høyeste organet mellom representantskapsmøtene. Fylkesstyret består
av valgte representanter i henhold til vedtektene til Natur og Ungdom.
§2. Fylkesstyret velges av det ordinære årsmøtet for en periode av ett år.
§3. Fylkesstyret påser at vedtak fra årsmøtet og alle beslutninger av økonomisk art blir riktig
gjennomført.
§4. Fylkesstyret kan fatte vedtak i saker som haster. Fylkesstyret har videre følgende
oppgaver:
a) Forberede og kalle inn til årsmøter, og legge fram innstillinger overfor dette.
b) Gjennomføre arbeidsprogrammet.
c) Bistå lokallagene.
§5. Møter i fylkesstyret innkalles skriftlig minst 1 uke i forveien. Fylkesstyret er
beslutningsdyktig når minst 1/2 av medlemmene er tilstedet.
§6. Fylkesstyret kommer sammen så ofte leder eller minst 1/3 av styremedlemmene finner det
nødvendig, men minst annenhver måned.
§7. Det føres protokoll fra møtene.
§8. Fylkeslaget dekker utgifter vedrørende fylkesstyret.

Kapittel 7:
Økonomi
§1. Fylkeslaget er selv ansvarlig for sin egen økonomi.
§2. Regnskapsåret til fylkeslaget er fra 1. januar til 31. desember.

§3. Fylkeslaget kan ikke motta støtte fra selskaper Natur og Ungdom ikke ønsker økonomisk
støtte fra.
§4. Leder forplikter fylkeslaget.
§5. Økonomiske forpliktelser som lokallag eller enkeltpersoner har pådratt seg, er fylkeslaget
ansvarlig for bare etter forutgående, skriftlig avtale.
§6. Leder sammen med regionsekretær eller fylkesstyret som helhet har signaturrett på vegne
av fylkeslaget.

Kapittel 8:
Oppløsning
§1. Ved oppløsning av fylkeslaget tilfaller midlene til Natur og Ungdom.

Kapittel 9:
Annet
§1. All mat skal være kjøttfritt med mindre det ikke er mulig.
§2. Vi skal etterstrebe å ha mat uten palmeolje på alle arrangementer.

