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FORMÅL
Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional
paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene og et
samarbeidsorgan for organisasjonene i fylkesregionale spørsmål av interesse
for barn og ungdom. Barne- og ungdomsrådet har som oppgave å:
1. Fordele fylkeskommunal støtte til frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner etter oppdrag fra fylkeskommunen.
2. Drøfte og uttale seg om saker av interesse for det frivillige barne- og
ungdomsarbeidet og av felles interesse for de frivillige barne- og
ungdomsorganisasjonene, samt saker av allmenn interesse for barn og
ungdom.
3. Representere barne- og ungdomsorganisasjonene regionalt og
nasjonalt.
4. Gi tilbud om felles opplæring og trening av ledere for det frivillige
barne- og ungdomsarbeidet i Østfold.
5. Arbeide for å bedre vilkårene for å drive frivillig organisasjonsarbeid,
herunder offentlige støtteordninger for de frivillige barne- og
ungdomsorganisasjonene.
6. Sørge for at alle støtteordninger som administreres av ØBUR er åpne
for alle av ØBURs medlemsorganisasjoner.
7. Arbeide for forståelse og økt tilslutningen til de frivillige barne- og
ungdomsorganisasjonene i Østfold.

MEDLEMSKAP
Alle fylkesorganisasjoner som driver aktivt barne- og ungdomsarbeid i Østfold
og der størstedelen av medlemmene er under 26 år kan opptas som medlem
etter søknad.
Nye medlemsorganisasjoner opptas på ØBURs årsmøte med 2/3 flertall.
Krets-/distrikts-/regionsledd innen samme organisasjon kan opptas under
felles medlemskap og teller som en organisasjon i stemmegivning på
årsmøtet.
Medlemskapet knytter seg til betalt kontingent. Medlemsorganisasjonen
mister stemmerett på årsmøtet dersom kontingenten for inneværende år ikke
er betalt.
Dersom kontingenten ikke betales to år på rad, mister organisasjonen sitt
medlemskap.

ÅRSMØTET
Årsmøtet er ØBURs øverste myndighet og avholdes en gang pr år innen
utgangen av mars måned.
1. INNKALLING
a)
Melding om tid og sted for neste årsmøte skal sendes ut av
styret til organisasjonene senest 2 måneder før årsmøtet.
b)
Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte skal
være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet.
c)
Innkalling, saksliste og andre dokumenter skal sendes
organisasjonene senest 2 uker før årsmøtet.
d)
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller et flertall av
medlemsorganisasjonene krever det. Innkalling skal skje som
ved ordinært årsmøte.
2. SAMMENSETNING
a)
Med stemmerett:
To representanter fra hver medlemsorganisasjon har møte, tale,
forslags- og stemmerett.
Dersom en organisasjon har flere fylkes/kretsledd innenfor
fylket møter leddene til sammen med to representanter.
b)
Med tale- og forslagsrett:
Styret i Østfold barne- og ungdomsråd.
Årsmøtet kan gi observatører talerett.
c)
Observatører:
Styret kan invitere andre med observatørstatus.
Årsmøtet kan gi observatørstatus til andre personer.
En representant fra fylkeskommunens kulturadministrasjonen
og to representanter fra fylkestinget i Østfold.

3. DAGSORDEN
a)
Åpning og konstituering av møtet
b)
Godkjenning av innkalling.
c)
Valg av møteleder, referent, tellekorps, to protokollunderskrivere og resolusjons-/redaksjonskomité.
d)
Godkjenning av saksliste og forretningsorden.
e)
Behandling og godkjenning av årsmelding
f)
Behandling og godkjenning av regnskap
g)
Behandle eventuelt innkomne saker
h)
Behandle forslag til arbeidsplan for kommende periode
i)
Behandle budsjett for kommende periode
j)
Behandle søknader om medlemskap
k)
Behandle eventuelle uttalelser
l)
Valg

4. VALG
a)
Leder og nestleder velges av årsmøtet for to år om gangen –
slik at de velges annenhvert år.
b)
I tillegg velges fem styremedlemmer for to år. Hvert år står tre
(to) av grupperingene på valg. Det velges en representant fra
hver av disse grupperingene:
• By- og bygde organisasjoner
• Livssynsorganisasjoner
• Speiderorganisasjoner
• Politiske organisasjoner
• Andre organisasjoner
c) Det velges én revisor for to år.
d) Det velges en valgkomité med tre medlemmer for ett år hvorav to
representanter fra grupperingene som er på valg neste år.
5. VOTERING
a) Personvalg foregår alltid skriftlig hvis det er oppstilt flere kandidater
enn det som kan velges, eller hvis en av de tilstedeværende med
stemmerett krever det.
b) Valg på tillitsverv krever flertall av de avgitte stemmer. Hvis ingen har
oppnådd dette flertall ved første avstemning, holdes det bundet omvalg
mellom de kandidater som oppnår flest stemmer. Dersom det etter
omvalg fremdeles er stemmelikhet, avgjøres utfallet ved loddtrekning.
c) Andre voteringer skal være åpne så fremt ingen krever skriftlig
avstemming.
d) Øvrige vedtak fattes ved simpelt (over 50%) flertall.

STYRETSARBEIDSOPPGAVER
Styret er vedtaksdyktig når minst 3 av dets medlemmer er til stede. Ved
stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme. Styret skal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konstituere seg og velge økonomiansvarlig.
Iverksette årsmøtevedtak i henhold til vedtatt arbeidsplan.
Være rådgiver overfor kommunale-, fylkeskommunale- og
statlige organer.
Fordele fylkeskommunale kulturmidler for barne- og
ungdomsorganisasjonene.
Arrangere årsmøtet.
Føre protokoll over styrets vedtak.
Ha arbeidsgiveransvar for ØBURs ansatte.

VEDTEKTSENDRINGER
Disse vedtekter er vedtatt av ØBURs årsmøte og gjelder for barne- og
ungdomsrådet i Østfold. Endring av disse vedtekter kan kun gjøres av
årsmøtet og krever minst 2/3 flertall av de fremmøtte.

OPPLØSNING
Oppløsning av ØBUR må vedtas av to påfølgende årsmøter og må ved begge
ha minst 2/3 flertall. Det siste årsmøtet avgjør hvordan eiendelene skal
disponeres. Forslag om oppløsning sendes på lik linje med andre forslag til
årsmøtet.

