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Forslag om vedtektsendring 2017 

Forslagsstiller: ungdomsrådet 

Om forslaget 

Ungdomsrådet er i en prosess med å se på ungdomsrådets kjerneoppgaver, organisering 
og ansvarsfordelinger. Som et ledd i dette ser vi behovet for en 
gjennomgang/spesifisering av vedtektenes bestemmelser om ungdomsrådet. Vi foreslår 
ingen endringer i det faktiske innholdet, men presiseringer og omskrivninger som vi 
tror vil gjøre det lettere å skape kontinuitet og forutsigbarhet for ungdomsrådet 
fremover. Begrunnelse følger for hver enkelt endring. 

Gjeldende tekst 

UNGDOMSRÅDET  
§ U1  
Ungdomsrådet har som formål å engasjere flere unge i foreningen, og skal arbeide for å 
ivareta denne gruppens interesser, blant annet gjennom å fronte unge med CF i og 
utenfor foreningen og bidra til planlegging og gjennomføring av arrangementer for 
ungdom både regionalt og nasjonalt.  
§ U2  
2.1 Ungdomsrådet skal bestå av inntil 2 medlemmer fra hver region.  
2.2 Ungdomsrådets representanter skal være mellom 15 og 25 år. Unntaksvis kan 
representantene være yngre, med nedre grense på 13 år.  
§ U3  
3.1 Ungdomsrådets representanter oppnevnes av regionstyrene, og tiltrer ved 
hovedforeningens årsmøte. De oppnevnes for et år av gangen, med mulighet for 
gjenoppnevnelse.  
3.2 Regionstyrene bør ta hensyn til en mest mulig hensiktsmessig sammensetning av 
ungdomsrådet.  
§ U4  
Ungdomsrådet velger selv en koordinator, som har det overordnede ansvaret for 
ungdomsrådets arbeid. Koordinatoren har også hovedansvaret for å opprettholde 
kontakten med hovedstyret. Vedkommende skal delta på styremøter etter innkallelse og 
kan delta på styremøter på relevante saker etter eget ønske. Koordinatoren har tale- og 
forslagsrett på styremøter. 

Forslag til endringer 

§ U2, 2.2: 

Vi foreslår å endre første setning til ” Ungdomsrådets representanter kan oppnevnes fra 
og med det året de fylles 15 til og med det året de fyller 25.” 
Begrunnelse: Det er slik det står i dag noe uklart hvor lenge 
ungdomsrådsrepresentanter kan sitte, dvs. når de må gå ut av ungdomsrådet.  

mailto:post@nfcf.no
http://www.cfnorge.no/
http://www.facebook.com/cfnorge


 

NFCF, Solheimveien 62B, 1473 Lørenskog *Telefon 922 17 453 
E-post: post@nfcf.no * www.cfnorge.no * http://www.facebook.com/cfnorge 

Org. nr. 980 095 894 

En presisering av dette vil gjøre utskifting av ungdomsrådsrepresentanter mer 
forutsigbart for ungdomsrådet, regionsstyrene og valgkomiteer. 

§U3, 3.2 

Vi forslår å endre ordlyden slik: 
 ”3.2 Ved oppnevning bør regionstyrene ta hensyn til best mulig kjønns- og 
alderssammensetning i ungdomsrådet.” 
Begrunnelse: Vi ønsker en spesifisering av ordlyden, dels fordi det er uklart hva som nå 
menes og dels fordi vi er bekymret for at den nåværende ordlyden kan tolkes dit hen at 
man ikke inkluderer de som er hindret fra å delta fysisk på møter. 

§U4 

Vi foreslår en helhetlig endring av paragrafen, slik at den blir seende slik ut: 
”§U4 
4.1 Ungdomsrådets koordinator har det overordnede ansvaret for ungdomsrådets 
arbeid, og velges av og blant ungdomsrådets representanter på første møte etter 
oppnevning. 
4.2 Koordinator har møte-, tale- og forslagsrett på hovedstyrets møter. Hovedstyrets 
leder har møte-, tale- og forslagsrett på ungdomsrådets møter.” 
Begrunnelse for forslaget: Dette forslaget er en omskriving av gjeldende vedtekter. Vi 
ønsker (1) å presisere når, hvor ofte og hvordan koordinator velges, (2) å presisere og 
forenkle punktet om koordinators deltakelse på hovedstyremøter og (3) presisere 
styreleders møterett på ungdomsrådsmøter. Det har ikke vært vanlig de siste årene at 
styreleder deltar på ungdomsrådsmøtene, og vi ser det heller ikke som nødvendig at det 
alltid skjer. En slik møterett følger derimot naturlig av styrets tilsynsmyndighet etter 
aksjeloven (for eksempel ASL § 6-13), og vil kunne være nødvendig å ta i bruk om 
ungdomsrådet skulle ha behov for støtte i gjennomføringen av møter for en periode – 
eller om styret av andre årsaker skulle ønske en tettere oppfølging av ungdomsrådet. 

Ny tekst med endringer 

UNGDOMSRÅDET  
§ U1  
Ungdomsrådet har som formål å engasjere flere unge i foreningen, og skal arbeide for å 
ivareta denne gruppens interesser, blant annet gjennom å fronte unge med CF i og 
utenfor foreningen og bidra til planlegging og gjennomføring av arrangementer for 
ungdom både regionalt og nasjonalt.  
§ U2  
2.1 Ungdomsrådet skal bestå av inntil 2 medlemmer fra hver region.  
2.2 Ungdomsrådets representanter kan oppnevnes fra og med det året de fylles 15 til og 
med det året de fyller 25. Unntaksvis kan representantene være yngre, med nedre 
grense på 13 år.  
§ U3  
3.1 Ungdomsrådets representanter oppnevnes av regionstyrene, og tiltrer ved 
hovedforeningens årsmøte. De oppnevnes for et år av gangen, med mulighet for 
gjenoppnevnelse.  
3.2 Ved oppnevning bør regionstyrene ta hensyn til best mulig kjønns- og 
alderssammensetning i ungdomsrådet. 
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§U4 
4.1 Ungdomsrådets koordinator har det overordnede ansvaret for ungdomsrådets 
arbeid, og velges av og blant ungdomsrådets representanter på første møte etter 
oppnevning. 
4.2 Koordinator har møte-, tale- og forslagsrett på hovedstyrets møter. Hovedstyrets 
leder har møte-, tale- og forslagsrett på ungdomsrådets møter. 
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