Vedtekter for MiR-Ung
(Revidert 07.09.19)
§1 Formål:
MIR-Ung arbeider for å øke bevissthet, innflytelse og samfunnsdeltakelse hos unge med
ulik etnisk og kulturell bakgrunn. MiR-Ung har et integreringsperspektiv i sitt arbeid.
For å oppnå dette skal MiR-Ung:
* arrangere kurs og seminarer
* drive leksehjelp- og studiegrupper
* tilby sin kompetanse til skoler og kommuner
* organisere aktivitetstilbud og sosialt samvær
MiR-Ung er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.
§2 Medlemskap og kontingent:
Alle personer under 29 år har rett til medlemskap i MiR-Ung. Hovedmedlemskap er
individuelt medlemskap.
Kontingent fastsettes av årsmøtet, og betales forskuddsvis.
Medlemmenes rettigheter og plikter:
* medlemmer kan delta på MiR-Ungs aktiviteter
* medlemmer har stemmerett ved årsmøte og er valgbare til styret
* tap av medlemsrett kan skje ved opptreden eller uttalelser som strider mot MiR-Ungs
formål og ideologi. Skriftlig advarsel skal sendes på forhånd, og medlemmet skal ha
anledning til å uttale seg til styret.
* tap av tillitsverv kan skje ved opptreden eller uttalelser som strider mot MiR-Ungs
formål eller ideologi. Skriftlig advarsel skal sendes på forhånd og den tillitsvalgte skal ha
rett til å uttale seg før behandling i styret.

§3 Årsmøtet:
Årsmøtet er MiR-Ungs øverste organ og avholdes hvert år innen 1. november.
Innkalling sendes skriftlig til alle medlemmer senest 4 uker i forveien.
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker
før årsmøtet.
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og media til
å være tilstede.
Hvert medlem har en personlig stemme og stemmegivning kan ikke gis ved fullmakt.
Med mindre annet er bestemt er et vedtak gyldig med alminnelig flertall av de avgitte
stemmer.
Årsmøtets oppgaver:
* behandle MiR-Ungs årsmelding
* behandle MiR-Ungs regnskap
* behandle innkomne forslag
* fastsette kontingent
* vedta MiR-Ungs budsjett
* velge: styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomitè.
* oppnevne revisor
§4 Ekstraordinært årsmøte:
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles mellom ordinære årsmøter etter krav fra styret
eller minst 1/3 av medlemmene. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14
dagers varsel. Kun saker som er årsaken til sammenkallingen skal behandles på slike
møter.

§5 Styret:
MiR-Ungs styre er organisasjonens høyeste myndighet mellom årsmøter.
Styret består av leder, 4-6 styremedlemmer, i tillegg til varamedlemmer.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er tilstede. Vedtak blir gjort ved
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller leders dobbeltstemme.
Styret bør ha møter minst fire ganger pr. år.
Styret velges for 1 år med mulighet for gjenvalg inntil 4 ganger, noe som gir en samlet
periode på 5 år. Det er ønskelig at styret skiftes ut med 2 medlemmer av gangen for å
sikre kontinuitet.
§6 Endring av vedtektene:
Endring av vedtektene kan kun foretas på ordinært årsmøte ved 2/3 flertall av de
stemmeberettigede medlemmene.
§7 Oppløsning:
Forslag om oppløsning av MiR-Ung må behandles på ordinært årsmøte. Forslag med
begrunnelse for oppløsning må sendes organisasjonens medlemmer minst 4 uker før
årsmøtet. Vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall blant de stemmeberettigede.
Dersom MiR-Ung besluttes oppløst, velger årsmøtet en frivillig organisasjon som kan
overta MiR-Ungs eiendeler.

