
VEDTEKTER 

Endringer i vedtekter må fremmes i forkant av- og stemmes over på årsmøte. 

Det er alltid en av sakene på årsmøtets dagsorden.  

Er gjeldende fra siste endring på et årsmøte. 

 

Gjeldende vedtekter pr 21.02.2022 

VEDTEKTER I UL DAGGRY 

 § 1 FORMÅL Laget heter UL Daggry og skal være tilsluttet Hålogaland Ungdomslag. U. L Daggry skal 

være en bidragsyter til samhold, trivsel og tilhørighet, gjennom blant annet å skape gode 

møteplasser og tilby varierte aktiviteter i bygda vår Alteren. Vi ønsker å skape et inkluderende miljø 

for gammel og ung. Også for de som har tilhørighet til Alteren, men som ikke nødvendigvis bor her. 

Laget skal være med på å skape gode oppvekst- og bovilkår i bygda. 

§ 2 MEDLEMSKAP For å bli medlem av laget må en være fylt 14 år. Medlemskontingenten fastsettes 

av årsmøtet.  

§ 3 ÅRSMØTET Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar. Innkalling til årsmøtet skal skje minst 

14 dager på forhånd på en hensiktsmessig måte. Saker som er av særlig viktighet for laget skal 

kunngjøres for medlemmene i rimelig tid før årsmøtet.  

Sakslisten til årsmøtet er:  

1. Åpning  

2. Årsmeldinger  

3. Regnskap  

4. Budsjett  

5. Medlemskontingent  

6. Innkomne forslag  

7. Revidering av vedtekter 

8. Valg  

9. Avslutning  

På årsmøtet skal styret og de av undergruppene som har eget regnskap, legger fram budsjett og 

revidert regnskap. Årsmelding legges fram av styret og alle valgte undergrupper og komiteer.  

Valg av tillitsvalgte: Styret i UL Daggry skal bestå av fire personer, herunder styreleder, kasserer og to 

styremedlemmer. I tillegg kommer én vararepresentant. Varamedlem møter etter avtale med styret 

Styrets leder har dobbeltstemme. Ved leders fravær velges det en møteleder som har 

dobbeltstemme. Undergruppens representanter har forslag- og møterett, men ikke stemmerett i 

styremøte. Leder og vararepresentantene velges for ett år, mens styremedlemmene velges for to år. 



Leder og kasserer velges av årsmøtet. Det øvrige styret konstituerer seg selv innen 14 dager etter 

årsmøtet. Årsmøtet velger en revisor og en vara med funksjonstid på ett år. 

Som undergrupper regnes: Teatergruppa, Idrettsgruppa, Driftsgruppa og Aktivitetsgruppa for barn og 

ungdom. Disse gruppene skal bestå av minimum fem personer. Leder og undergruppenes 

representant til styret kan være samme person. Undergruppene konstitueres innen 14 dager etter 

årsmøtet. Leder i hovedstyret gis skriftlig melding om resultatet av konstitueringen. Der 

funksjonstiden er to år i hovedstyret og undergrupper, velges halve styret/ undergruppen det ene 

året, og den andre halve delen neste år osv. 

Som komiteer regnes: Redaksjonskomiteen på to personer. Denne velges for ett år. Valgkomiteen 

skal bestå av tre personer, med funksjonstid tre år. Det velges en ny representant hvert år. De to 

gjenværende rykker opp slik at leder av valgkomiteen til enhver tid har sitt siste funksjonsår. Ingen 

fra styret kan sitte i valgkomiteen. Studielederfunksjonen, ansvar for lagets hjemmeside og ansvar for 

lagets lotterier legges under hovedstyret. 

 § 4 STYRET Lederen leder møtene, men i leders fravær overtar nestleder. Kassereren har ansvar for 

lagets regnskapsføring. Regnskapet skal føres slik at det på forlangende skal kunne forelegges styret 

på kort varsel, og skal gjøres opp pr. 31 desember. Budsjett og revidert regnskap skal legges fram for 

årsmøtet. Sekretæren skal føre protokoll.  

§ 5 ØKONOMI Styret er hovedansvarlig for all økonomisk aktivitet i laget, også i undergruppene. 

Undergruppene skal på forlangende kunne legge fram regnskap for styret. De skal også legge fram 

revidert regnskap og budsjett til årsmøtet. Større investeringer skal godkjennes av styret i 

hovedlaget. 

 § 6 HEIMHUG/ ULDAGGRY.NO Lagets avis HEIMHUG skal komme ut så ofte som mulig. Ansvarlig for 

Heimhug er redaksjonskomiteen som skal bestå av minst to personer. Alle skal kunne si sin mening 

gjennom Heimhug, men om det skulle komme inn stoff som redaksjonen er i tvil om bør komme inn i 

bladet, skal denne rådføre seg med lagets styre. Lagets hjemmeside er uldaggry.no. Denne er lagets 

vindu ut mot offentligheten. Her søkes lagt all relevant informasjon om aktiviteter, tillitsvalgte, 

undergrupper osv. Styret er ansvarlig redaktør, og skal utvikle og holde hjemmesiden oppdatert til 

enhver tid.   

§ 7 EKSKLUDERING AV MEDLEMMER. Medlemmer som ikke viser høvelig oppførsel, kan om 2/3 av et 

medlemsmøte krever det, ekskluderes fra laget. Vedkommende kan senere søke om medlemskap 

igjen.  

§ 8 STEMMEREGLER Stemmerett har alle som har betalt medlemskontingent for siste år. For å ha 

stemmerett, må en være fylt 14 år. Alle valg foretas av årsmøte. Vanlige lagssaker som det skal 

stemmes over, blir avgjort med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet kan lederen bruke 

dobbeltstemme. I saker som vedrører Hålogaland Ungdomslag og Noregs Ungdomslag, må 

stemmegiver ha gyldig medlemskap som også gjelder for Noregs Ungdomslag. 

 §9 VEDTEKTSENDRINGER. Vedtektsendringer avgjøres med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer 

må være styre i hende innen fastsatt frist. 

Vedtektene gjøres gjeldende fra og med årsmøtet 21.02.2022. 


