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§1. Årsmøtet
§.1.1.
Årsmøtet i ungdomsutvalget refereres til som «u33 årsmøte». U33 årsmøtet arrangeres i etterkant av
klubbens årsmøte. Årsmøtet skal velge nye medlemmer til ungdomsutvalget og ny handlingsplan, samt
godkjenne årsberetning og eventuelt vedtektsendringer.
Årsmøtet skal planlegges slik at det arrangeres i forbindelse med helg.
Leder for ungdomsutvalget skal være en av de 12 ordinære styremedlemmene i Industri Energi Odfjell
Avd.171 (i henhold til § 4.2 i klubbens vedtekter), når ungdomsutvalget fungerer etter målsetting. Leder
i ungdomsutvalget velges på U33 årsmøte.
§.1.2. Ungdomsutvalget
Ungdomsutvalget, foruten leder, velges av U33 årsmøtet og skal bestå av 3 - 4 personer.
Antall representanter i ungdomsutvalget bør gjenspeile medlemsmassen av unge medlemmer og
aktiviteten i ungdomsutvalget.
Representanter i ungdomsutvalget kan inneha, og skal bestå av følgende verv:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leder
Nestleder
Sekretær
Representant
Vara representant
Vara representant

Sammensetningen i ungdomsutvalget:
a) Bør gjenspeile representanter fra hvert av konsernets juridiske selskaper, samt fordelt mellom
onshore og offshore.
b) Lærlinger kan ikke velges inn til leder eller nestleder verv.
Alle ordinære medlemmer av ungdomsutvalget velges for en periode på 1 år. Leder og nestleder velges
annethvert år, for to år om gangen.

Ungdomsutvalget bør ha minst 4 møter i året, dette kan med geografisk fordel skje via
videokonferanse/telefon. De valgte i ungdomsutvalget plikter å stille på minst 2 av disse møtene og gi
beskjed i god tid i forkant om det må meldes forfall.
Ved stemmelikhet er lederes stemme avgjørende. For å være vedtaksdyktig må minst halvparten av
utvalget være til stede. Ungdomsutvalgets oppgave er å utforme en handlingsplan for hvert år og
gjennomføre denne i samarbeid med klubben/administrasjonen. Øvre aldersgrense for å bli valgt til
ungdomsutvalget er til og med det året en fyller 33 år.
§1.3. Valg komité.
a) Valgkomiteen velges på u33konferansen i forkant av u33 årsmøte.
b) Valgkomiteen skal bestå av minst 2 medlemmer, hvor minst en person har kjennskap til
ungdomsarbeidet i klubben.
§. 1.4 Økonomi.
Styret i Ungdomsutvalget er ansvarlig for forvalte ungdomsutvalgets økonomiske midler.
Rammen for budsjettet til ungdomsutvalget blir godkjent på årsmøtet for avdeling 171 og økonomien
administreres av kasserer.
§.2. Målsetting:
§2.1.
Opprettholde et velfungerende ungdomsutvalg og bør gjennomføre minst 4 møter i løpet av året.
Arbeide for økt fokus på ungdomsarbeid i avdelingene i bedriften. Arbeide aktivt med rekruttering og
skolering av unge tillitsvalgte gjennom kurs, konferanser og andre arenaer som er hensiktsmessige.
Arrangere konferanse og årsmøte for unge medlemmer.
§2.2
Ungdomsutvalget har innstilling- og forslagsrett til saker i styret/årsmøte i foreningen.
§3. Vedtekter
§.3.1. Årsmøtet kan endre og vedta nye vedtekter, så lenge det er 2/3 flertall, og forslaget fremmes
skriftlig og begrunnes. Ellers er klubbens hoved vedtekter gjeldende og det sentrale ungdomsutvalgets
vedtekter er veiledende.

