Sak 12: vedtektsendringer

§ 2 MEDLEMSKAP
Endre fra:
(2) VIKENBURs medlemsorganisasjoner må være demokratisk oppbygd, tilby individuelt medlemskap for
alle, være organisert som regionledd på fylkesplan i Viken med minst tre lokallag, ha medlemmer i minst
to kommuner og arbeide for barn og unge under 26 år. Organisasjonens regionledd må ha vært virksomt i
minst to år.
Endre til:
(2) VIKENBURs medlemsorganisasjoner må være demokratisk oppbygd, tilby individuelt medlemskap for
alle og være organisert som regionledd i hele, eller dere av Viken fylke. Medlemsorganisasjoner må ha
minst tre lokallag og ha medlemmer i minst to kommuner i Viken fylke, samt arbeide for barn og unge
under 26 år. Regionleddet må ha vært virksomt i minst to år.

Endre fra:
(8) I tilfeller hvor en av medlemsorganisasjonene driver med svindel, juks eller på annen måte
ødelegger tilliten til frivillige organisasjoner gjennom sin adferd kan styret i VIKENBUR utestenge den
gjeldende organisasjon. I tilfeller hvor denne fullmakten blir brukt skal styret fremme en sak for første
ordinære årsmøte, hvor årsmøtet avgjør om styrets vedtak skal fastholdes eller ikke.
Endre til:
(8) Styret i VIKENBUR kan utestenge medlemsorganisasjoner som driver med svindel, juks eller på annen
måte ødelegger tilliten til frivillige organisasjoner gjennom sin atferd. I tilfeller hvor denne fullmakten blir
brukt skal styret fremme en sak for første ordinære årsmøte, hvor årsmøtet avgjør om styrets vedtak skal
opprettholdes elle ikke.

§ 3 ÅRSMØTET
Endre fra:
(1) Årsmøtet et VIKENBURs høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av april.
Endre til:
(1) Årsmøtet er VIKENBURs øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av april.

Endre fra:
(3) Ekstraordinært årsmøte kan holdes når minst fire av styrets medlemmer eller 1/3 av
medlemsorganisasjonene krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøtet skjer med minst fire ukers
varsel.

Endre til:
(3) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når minst fire av styrets medlemmer eller 1/3 av
medlemsorganisasjonene krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer med minst fire ukers
varsel.

Endre fra:
(5) Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett kan møte
Endre til:
(5) Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett kan følgende møte

Endre fra:
(7) Vedtak i andre saker enn vedtektsendringer krever alminnelig flertall i årsmøtet. Personvalg foregår
skriftlig dersom det er flere på valg. Ledervalg gjøres med minst 1/2 av de avgitte stemmer, dersom
ingen oppnår det nødvendige flertall voteres det på ny mellom de to kandidater med flest stemmer.
Endre til:
(7) Vedtak i andre saker enn vedtektsendringer krever alminnelig flertall i årsmøtet. Personvalg foregår
skriftlig dersom det er flere på valg til samme verv. Ledervalg avgjøres med alminnelig flertall. Dersom
ingen oppnår over 50 % av stemmene, voteres det på ny mellom de to kandidatene med flest stemmer.

§ 4 STYRET
Endre fra:
(6) 1. vara blir innkalt til styremøter og 2. vara får innkalling ved behov. Når varamedlem ikke stiller
for styremedlemmer med forfall har vedkommende tale- og forslagsrett i styret.
Endre til:
(6) 1. vara blir innkalt til styremøter og 2. vara får innkalling ved behov. Når varamedlem ikke stiller for
styremedlemmer ved forfall har vedkommende tale- og forslagsrett i styret.

§ 5 ARBEIDET I VIKENBUR
Endre fra:
(1)
c. Fremlegge årsmelding, regnskap og legge fram forslag til arbeidsplan og budsjett for
kommende år.
d. Innstille til årsmøtet ved søknad om opptak som medlem av VIKENBUR.
Endre til:
(1)
c. Arrangere årsmøte, fremlegge årsmelding, regnskap og legge frem forslag til arbeidsplan og budsjett for
kommende år.
d. Innstille til årsmøtet ved søknad om medlemskap i VIKENBUR.
h. Føre protokoll over styrets vedtak.

§ 6 VEDTEKTSENDRINGER
Endre fra:
Disse vedtektene kan kun endres med 2/3 av de avgitte stemmene i årsmøtet. Med mindre annet blir
bestemt trer vedtektsendringer i kraft straks.
Endre til:
Disse vedtektene kan kun endres med 2/3 av de avgitte stemmene i årsmøtet. Med mindre annet blir
bestemt trer vedtektsendringene umiddelbart i kraft.

§ 7 NEDLEGGELSE
Endre fra:
(1) Forslag om å oppløse VIKENBUR må fremsettes på et årsmøte for realitetsbehandling på årsmøtet
etter. Forslag med styrets innstilling skal sendes årsmøterepresentantene minst fire uker før det årsmøtet
som skal realitetsbehandle saken.
Endre til:
(2) Forslag om å oppløse VIKENBUR må legges frem på et årsmøte for realitetsbehandling på neste
årsmøte. Forslag med styrets innstilling skal sendes til årsmøterepresentantene minst fire uker før
årsmøtet som skal realitetsbehandle saken.

Endre fra:
(2) Vedtak om å oppløse VIKENBUR krever minst ¾ flertall av de avgitte stemmer i årsmøtet. Etter en
eventuell oppløsning skal penger og andre verdier som VIKENBUR eier tilfalle Viken fylkeskommune.
Endre til:
(1) Vedtak om å oppløse VIKENBUR krever minst ¾ flertall av de avgitte stemmene i årsmøtet. Etter en
eventuell oppløsning kal penger og andre verdier som VIKENBUR eier tilfalle Viken fylkeskommune.

