Vedtekter for

En ressurs for ungt engasjement

FORMÅL



En paraply for de frivillige organisasjonene og barn- og unge generelt
En samarbeidspart for Agder fylkeskommunes administrasjon og politikere i
barne- og ungdomsspørsmål og satsninger

1. MEDLEMSKAP
For å bli medlem i BURIA må man:






Ha aktive lokallag i Agder, eller en tilsvarende organisasjonsstruktur som
sikrer regionalt nedslagsfelt
Ha eget fylkes-, krets-, og/eller regionsledd
Drive aktivt med barne- og ungdomsarbeid i regionen
Ha størstedelen av medlemmene under 26 år
Være demokratisk oppbygd, og ha individuelt medlemskap

Andre organisasjoner kan opptas som medlemmer dersom de gjennom egne utvalg
driver med barne- og/eller ungdomsarbeid, og størstedelen av medlemmene er
under 26 år.
Organisasjoner som arbeider for å ivareta medlemmers økonomiske og/eller
yrkesmessige interesser, kan ikke tas opp som medlemmer.
Organisasjoner som ønsker medlemskap, må søke om dette skriftlig. Søknaden
fremlegges for godkjenning i styret, og legges fram til orientering ved påfølgende
Årsmøte i BURIA.
Årsmøte kan etter vurdering, og 2/3 flertall, ekskludere medlemmer, eller innføre
karantene.
Gjeldene ordning for godtgjørelse til medlemsorganisasjon og/eller personlig
styrehonorar vedtas av årsmøtet i forbindelse med budsjett for gjeldende periode.

2. ÅRSMØTET
Årsmøtet er barne- og ungdomsrådets øverste organ, og avholdes en gang i året.
Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.
A. Innkalling:
1) Melding om tid og sted for årsmøtet sendes medlemsorganisasjonene
senest to måneder før årsmøtet
2) Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende minst fire uker før
årsmøtet
3) Innkalling, saksliste og andre dokumenter skal sendes
medlemsorganisasjonene senest to uker før årsmøtet

4) Innkalling til ekstraordinært årsmøte må skje med fire ukers varsel. Bare
saker som er oppført på sakslista skal behandles.
5) Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller minst 1/3 av
medlemsorganisasjonene krever det

B. Årsmøtets sammensetning:
Med stemme-, forslags- og talerett:
 Inntil to representanter fra hver av medlemsorganisasjonene
 Rådets styre skal ha stemme-, forslags- og talerett i alle saker unntatt
årsberetning og regnskap, der de kun skal ha forslags og talerett
Med talerett:
 2 representanter fra Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet i
Agder fylkeskommune
 2 representanter fra kulturadministrasjonen i Agder fylkeskommune
 BURIAs administrasjon
Årsmøtet er åpent for alle. Talerett kan gis observatører etter søknad i møtet.

C. Årsmøtets oppgaver:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Godkjenne innkalling og antall delegater
Godkjenne saksliste og forretningsorden
Velge ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
Godkjenne årsmelding og regnskap for foregående år
Behandle forslag til arbeidsprogram og budsjett for kommende år
Behandle innkomne forslag
Valg
Styret består av seks medlemmer, hvor årsmøtet velger:
- Leder for et år
- To styremedlemmer for to år. Velges i oddetallsår
- Tre styremedlemmer for to år. Velges i partallsår
I tillegg skal årsmøtet:
- Velge tre fast møtende varamedlemmer for et år
- Godkjenne den oppnevnte utsendingen fra Ungdommens
fylkesting i Agder
- Godkjenne revisor (etter forslag fra styret)
- Godkjenne valgkomite (etter forslag fra styret). Ved behov kan
styret utnevne midlertidig valgkomite.

3. STYRETS SAMMENSETNING
Styret bør representere et bredest mulig spekter av medlemsorganisasjonene. Om
mulig bør følgende fem grupperinger av organisasjoner være representert:







livssynsorganisasjoner
samfunnspolitiske organisasjoner
kultur- og fritidsorganisasjoner
speiderorganisasjoner
andre organisasjoner

Det kan maksimalt være 2 fra samme organisasjon i styret.
I tillegg oppnevnes en utsending med møte, forslags og stemmerett fra Ungdommens
fylkesting i Agder. Utsendingen kan ikke velges til interne styreverv eller styreverv og
lignende på vegne av BURIA. Utsendingen har ellers like rettigheter og plikter som
øvrige styremedlemmer.
Styret konstituerer seg selv, og velger blant annet nestleder og økonomiansvarlig
blant styrets medlemmer.

4. STYRETS OPPGAVER








Styret er vedtaksdyktig med minimum 3 styremedlemmer til stede. I tilfeller
der det kun er 3 styremedlemmer til stede, er det kun enstemmige vedtak
som gjelder.
Styret skal jobbe i tråd med prioriteringene i strategiplakaten
Styret skal forvalte, fordele og skaffe midler til medlemsorganisasjonene
Styret skal forberede og avholde årsmøtet
Styret skal iverksette årsmøtets vedtak
Styreleder har ansvar for den daglige oppfølgingen av daglig leder
Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet på styremøter

5. DAGLIG LEDERS ARBEID
Daglig leder skal til enhver tid arbeide etter stillingsinstrukser godkjent av styret,
samt arbeide for de vedtak styret og årsmøtet bestemmer, herunder
strategiplakaten.

6. ØKONOMI
Barne- og Ungdomsrådet i Agder søker Agder fylkeskommune om støtte til driften,
og skal arbeide politisk for å sikre gode økonomiske rammevilkår for barne- og
ungdomsorganisasjonene og prosjekt/tiltak for barn og unge generelt. Barne- og
Ungdomsrådet i Agder skal også arbeide for ekstern finansiering av egne tiltak.
Regnskapet skal revideres av godkjent revisor.
7. ENDRINGER AV VEDTEKTENE
Endringer av vedtektene kan bare gjøres av årsmøtet, og krever 2/3 flertall. Forslag til
vedtektsendringer sendes styret senest fire uker før årsmøtet.

8. MISTILLITSFORSLAG
Mistillitsforslag kan stilles mot enkelte styremedlemmer eller hele styret.
Mistillitsforslag mot enkelte styremedlemmer rettes til og behandles av styret,
mistillitsforslag mot hele styret rettes til og behandles av årsmøtet.

9. OPPLØSNING
Oppløsning av Barne- og Ungdomsrådet i Agder må vedtas av to påfølgende ordinære
årsmøter, og må ha minst 2/3 flertall. Begrunnet forslag om oppløsning må være alle
medlemsorganisasjoner i hende minst fire uker før det første av disse to årsmøtene.
Ved oppløsning avgjør siste årsmøte hva som skjer med boet.

10. IKRAFTTREDEN
Vedtektene er vedtatt på årsmøtet 27.3.2012.
Vedtektene er oppdatert på årsmøtet 12.3.2014 og 18.3.2015 og 22.3.2017 og
22.3.2018 og 20.3.2019.

