Vedtekter
for

Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtatt på
Landsmøtet 2015
Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10- 01.01

§1 Navn og formål
§1.1 Navn
Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

§1.2 Formål
Norsk cøliakiforenings ungdom har som formål å arbeide for ungdom i Norge med
cøliaki og Dermatittis herpetiformis (DH) og andre brukere av glutenfri kost.

§1.3 Organisatorisk selvstendighet
NCFU er en landsomfattende organisasjon. NCFUs landsmøte er suverent i alle
spørsmål.
NCFU er ungdomsorganisasjonen til Norsk cøliakiforening (NCF)
NCFU er en religiøst og partipolitisk uavhengig organisasjon.

§2 Medlemskap

Medlemskap kan tegnes av personer som har cøliaki eller DH, samt andre brukere av
glutenfri kost.
Medlemskap i NCFU krever innmelding og betaling av kontingent etter fastsatte
satser.
En kan være medlem i NCFU fra det år en fyller 15 til og med det året en fyller 26.
Medlemmer i NCFU er også medlemmer i NCF.
Medlemskap gjelder til det sies opp. Som utmeldt er også å betrakte medlemmer som
unnlater å fornye medlemskapet etter to kontingentkrav og etterfølgende purringer.

§3 Organisatoriske bestemmelser
§3.1 Taushetsplikt
Tillitsvalgte og ansatte skal ikke utad gi opplysninger om hvem som er medlemmer av
NCFU, med mindre dette er klarert med det enkelte medlem. Unntatt dette er
offentlige myndigheter og tilsvarende bidragsytere, der kontroll av medlemstall eller
alder er kriterier for tildeling av midler.

§3.2 Økonomi
Landsmøtet vedtar NCFUs budsjett, og godkjenner regnskap for foregående år.
NCFUs hovedkontor ligger i Oslo.
Landsstyret vedtar økonomiske retningslinjer for NCFU.

§3.3 Signatur og prokura

Leder, eller dennes stedfortreder, og organisasjonssekretær i fellesskap har prokura
og kan signere for organisasjonen.

§4 Styrende organer
§4.1 Landsmøtet
NCFUs øverste myndighet er landsmøtet.
§4.1.1 Innkalling
Landsmøtet samles mellom september- november hvert år, på en dato fastsatt av
styret.
Første innkalling og med saksliste sendes ut med minst 12 ukers varsel. Denne første
innkallingen skal angi alle gjeldende frister, samt tid og sted for landsmøtet.
Endelig saksliste, samt årsberetning, regnskap og andre sakspapirer skal sendes ut til
delegatene minst 4 uker i forveien.

§4.1.2 Beslutninger og forslag
Landsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, og minst 50% av
lokallagene er representert.
Alle vedtak fattes med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annet
eksplisitt.
Endringsforslag til vedtektene må være Sentralstyret i hende senest 14 dager før
landsmøtets begynnelse.

§4.1.3 Møtets deltagere
Lokallagene kan sende delegater til landsmøtet etter hvor stor andel av NCFUs totale
medlemsmasse de har pr. 10.09 det året landsmøtet finner sted. Fordelingen av
delegater skjer etter følgende fordelingsnøkkel:
•
•
•
•

0-5% - 1 stemme
6-15% - 2 stemmer
16-30% - 3 stemmer
31-100% – 4 stemmer

Lokallagene avgjør selv hvem de vil sende på landsmøtet. Lokallag har anledning til å
møte med observatører.
Sentralstyrets leder og nestleder har stemmerett på landsmøtet. Disse kan overdra
sin stemmerett til andre av Sentralstyrets medlemmer etter vedtak i Sentralstyret.
Resterende styremedlemmer har observatørstatus

Delegater har tale, forslags og stemmerett. Observatører har tale og forslagsrett
NCF kan delta med observatører på møtet.
§4.1.4 Landsmøtets saksliste
Landsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteledelse
- Ordstyrer
- Protokollfører
- Tellekorps
- Protokollunderskrivere
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap
5. Vedtekter
6. Handlingsplan
7. Budsjett
8. Uttalelser
9. Andre innmeldte saker
10. Valg
§ 4.1.5 Valg
Landsmøtet velger en valgkomitèe på tre personer etter innstilling fra valgkomitèen.
Valgkomitèens oppgave er å innstille på valg av nytt sentralstyre og valgkomitèe på
det påfølgende landsmøtet.
Det skal velges en leder og en nestleder. Leder og nestleders funksjonstid er ett år.
Det skal velges 5 styremedlemmer. Styremedlemmenes funksjonstid er to år.
Alle valg foregår skriftlig dersom en av kandidatene eller en delegat har krevd skriftlig
votering.
Alle medlemmer av NCFU er valgbare.
Tillitsvalgte som blir valgt på landsmøtet tiltrer 1.januar året etter at de velges, og
fungerer til og med 31.12 samme år.
§4.1.6 Ekstraordinært landsmøte
Det kalles inn til ekstraordinært landsmøte dersom Sentralstyret eller 2/3 av
lokallagene krever det

§4.2 Styret
Sentralstyret er organisasjonens høyeste organ mellom landsstyremøtene.
§4.2.1 Medlemmer
Sentralstyret består av leder, nestleder og fem styremedlemmer valgt av landsmøtet.

§4.2.2 Møter og innkalling
Styremøter arrangeres når leder eller 1/3 av Sentralstyret krever det.
Styremøter innkalles med minst 14 dagers varsel.
Sentralstyret er beslutningsdyktig når møtet er lovlig innkalt og minst halvparten av
sentralstyrets medlemmer er til stede.

§4.3 Landsstyret
Landsstyret er organisasjonens høyeste organ mellom landsmøtene
§4.3.1 Landsstyrets medlemmer
Landsstyret består av lokallagslederne, eller annen person valgt av årsmøtene i
lokallagene, og sentralstyrets leder og nestleder.
Sentralstyrets leder fungerer som landsstyrets leder. Sentralstyrets nestleder fungerer
som landsstyrets nestleder.
§4.3.2 Møter og innkalling
Landsstyremøter arrangeres når leder eller 1/3 av Sentralstyret krever det, men minst
en gang i året.
Landsstyremøter innkalles med minst fire ukers varsel.
Landsstyret er beslutningsdyktig når møtet er lovlig innkalt og minst halvparten av
landsstyrets medlemmer er til stede.

§5 Lokallag

Lokallag i NCFU er grupper av personer i et gitt geografisk område som har avholdt
årsmøte, vedtatt vedtekter og valgt et styre. Lokallag er tellende fra det øyeblikk de er
innrapportert til Sentralstyret og er anerkjent av Sentralstyret som lokallag. I
situasjoner der Sentralstyret ikke anerkjenner et lokallag, kan avgjørelsen ankes til
landsmøtet.
For at lokallaget skal regnes som aktivt må årsmøte avholdes. Årsmelding og
regnskap for foregående år må også leveres. Årsmøtet må være innkalt med minst 14
dagers varsel for å være gyldig. Alle som er medlemmer ihht §2 i disse vedtektene, og
som er registrerte som medlem i lokallaget, har stemmerett på årsmøtet. Styrets
medlemmer velges fra lokallagets medlemmer.
Årsmøtene må avholdes mellom 1. august og 31. oktober.

§6 Styringsdokumentene

§6.1 Vedtektene
Landsmøtet vedtar endringer i vedtektene med 2/3 flertall. Endringer i vedtektene
trer i kraft når landsmøtet heves. Landsmøtet kan, med 2/3 flertall, vedta at
endringer i vedtektene skal tre i kraft på et senere tidspunkt. Slik utsettelse kan ikke
vare lengre enn frem til neste landsmøte.

§6.2 Handlingsplan
Landsmøtet vedtar en handlingsplan for NCFU. Denne følger kalenderåret og gjelder
for ett år av gangen.

§6.3 Retningslinjer
Landsstyret vedtar retningslinjer for NCFUs virksomhet. Landsstyret skal vedta
retningslinjer for økonomi, valgkomitèens virksomhet og lokallagsfondet. Utover
dette står landsstyret fritt til å vedta de retningslinjer de selv ønsker.

§7 Oppløsning

NCFU kan oppløses med 2/3 flertall på to etterfølgende landsmøter. Ved oppløsning
tilfaller organisasjonens midler forskingsfondet for cøliaki.

