Vedtekter for Juvente
Vedtatt på Juventes landsmøte 2018

§ 1. Navn og formål
1. Juvente er en uavhengig ungdomsorganisasjon tilknyttet DNT – Edru Livsstil,
IOGT i Norge og Junior- og barneorganisasjonen Juba.
2. Juvente vil skape et bedre samfunn bygget på menneskeverd. Juvente arbeider
for rusfri utvikling, fred, toleranse og like rettigheter for alle, uavhengig av
funksjonsnivå, kjønn, kjønnsidentitet og -uttrykk, seksualitet, sosial posisjon,
etnisitet, kulturell og religiøs tilhørighet eller politisk oppfatning. Juvente hevder
at hvert menneske er unikt og har en ubegrenset verdi.
3. Juvente er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.

§ 2. Medlemskap
1. Enhver som godtar medlemsløftet kan bli ordinært medlem av Juvente fra det
året man fyller 12 år.
2. Medlemsløftet er:
Jeg ønsker en verden basert på menneskeverd og avstår fra alkohol og andre
rusmidler så lenge jeg er medlem av Juvente.
3. Et medlem i Juvente skal primært være medlem i et lokallag. Der det ikke finnes
et lokallag, skal medlemmet bli direktemedlem i bostedsfylket.
4. Innmelding skjer skriftlig eller på annen etterrettelig måte som sentralstyret
godkjenner.
5. Medlemmer som ikke betaler kontingenten strykes innen utløpet av det
påfølgende året.
6. Et aktivitetsmedlem er et medlem som ønsker å være med på aktiviteter i
Juvente, uten å binde seg til medlemsløftet utover da aktiviteten skjer. Et
aktivitetsmedlem kan stå som medlem i et eller flere aktivitetslag. I lokal
aktivitet har aktivitetsmedlemmer tale- og forslagsrett. Aktivitetsmedlemmer
har kun stemmerett i saker som angår aktivitetens daglige drift.

§ 3. Lokallag
1. Et lokallag av Juvente skal ha minst fem medlemmer mellom 12 og 26 år.
Laget skal som hovedregel hete “Juvente (område)”, der området indikerer den
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geografiske tilhørigheten til laget. Sentralstyret skal godkjenne navnet i de
tilfeller dette ikke er det samme som stedstilhørighet.
2. Et lokallag har til hensikt å jobbe med å skape god og synlig aktivitet i sitt
nærområde og ta vare på og verve nye medlemmer.
3. Årsmøtet i laget gjennomføres hvert år. Alle medlemmer i laget som har betalt
kontingent inneværende eller siste år har tale-, forslags- og stemmerett.
Årsmøtet skal minst behandle
a. årsmelding og regnskap for siste år
b. arbeidsplan og budsjett for kommende år
c. innkomne saker
d. valg av et styre som består av minst tre personer, deriblant leder og
kasserer
4. Styret skal sende innkalling til alle medlemmer minst to uker før møtet. Saker
som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende minst én uke før
møtet.
5. Det skal føres protokoll fra årsmøtet, som sammen med årsmøtegodkjent
årsmelding og regnskap skal sendes inn til Juvente sentralt senest to uker etter
møtet.
6. Lokallagsstyret skal sende inn årsrapport til bruk for Juvente sentralt sin
rapportering innen 1. mai.
7. Det skal avholdes ekstraordinært årsmøte dersom styret eller 1/3 av
medlemmene krever det. Årsmøtet følger samme regler som et ordinært
årsmøte, men kan kun behandle de sakene som er nevnt i innkallingen.
8. Styret i lokallaget skal planlegge og gjennomføre arbeidet i laget, sørge for
forsvarlig forvaltning av økonomi og eiendeler og følge opp årsmøtets vedtak.
9. Alle styremedlemmene må være medlem i Juvente.
10. Et lokallag kan ikke samlet bevilge mer enn 5 000 kroner per år til formål
utenfor Juvente uten sentralstyrets godkjenning.
11. Et lag som ikke rapporterer forskriftsmessig eller tilfredsstiller kravet til
medlemmer etter punkt 1 kan legges ned av sentralstyret, i samråd med
kretsstyret der dette er aktivt. Et lag kan legge ned seg selv med minst 3/4
flertall på årsmøtet. Et lag kan likevel ikke legges ned dersom det er minst fem
medlemmer i laget under 26 år som ønsker å opprettholde driften.
12. To lag som slår seg sammen regnes som et nyoppstartet lokallag fra og med
sammenslåingsdatoen.
13. Dersom et lokallag ønsker å deles opp i to eller flere lokallag fordeles
medlemmene mellom lagene avhengig av geografisk tilhørighet.
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§ 4. Aktivitetslag
1. Et aktivitetslag skal ha minst ti medlemmer mellom 12 og 26 år, og minst fem
av disse må være medlem i Juvente. Laget skal hete “Juvente (navn)”, der
navnet beskriver lagets aktiviteter.
2. Et aktivitetslag skal jobbe med å skape god og synlig aktivitet innenfor sitt felt
og ta vare på og verve nye medlemmer. Laget må drive aktivitet som støtter
oppunder Juventes formål.
3. Minst halvparten av styret må bestå av medlemmer i Juvente. Aktivitetslagets
drift skal forøvrig være som beskrevet i § 3.

§ 5. Kretser
1. To eller flere lokallag kan danne kretser basert på felles geografisk tilhørighet
der dette er hensiktsmessig. Kretsen skal hete “(område) krets av Juvente”, der
området indikerer den geografiske tilhørigheten til kretsen.
2. Styret eller årsmøtet i kretsen kan velge å inkludere nye lokallag i kretsen. Et
lokallag kan ikke tilhøre mer enn én krets.
3. Kretsen definerer selv sine arbeidsoppgaver basert på behovene i området.
4. Årsmøtet i kretsen gjennomføres hvert år. Alle medlemmer i kretsen som har
betalt kontingent inneværende eller siste år har tale-, forslags- og stemmerett.
Årsmøtet skal minst behandle
a. årsmelding og regnskap for siste år
b. arbeidsplan og budsjett for kommende år
c. innkomne saker
d. valg av et styre som består av minst tre personer, deriblant leder og
kasserer
5. Styret skal sende innkalling til alle medlemmer minst to uker før møtet. Saker
som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende minst én uke før
møtet.
6. Det skal føres protokoll fra årsmøtet, som sammen med årsmøtegodkjent
årsmelding og regnskap skal sendes inn til Juvente sentralt senest fire uker
etter møtet.
7. Det skal avholdes ekstraordinært årsmøte dersom styret eller 1/3 av lagene
krever det. Årsmøtet følger samme regler som et ordinært årsmøte, men kan
kun behandle de sakene som er nevnt i innkallingen.
8. Styret i kretsen skal sørge for forsvarlig forvaltning av økonomi og eiendeler og
følge opp årsmøtets vedtak. Alle styremedlemmene må være medlem i
Juvente.
9. En krets kan ikke samlet bevilge mer enn 7 500 kroner per år til formål utenfor
Juvente uten sentralstyrets godkjenning.
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10. En krets som ikke rapporterer forskriftsmessig eller tilfredsstiller kravet til antall
lokallag etter punkt 1 kan legges ned av sentralstyret. En krets kan legge ned
seg selv med minst 3/4 flertall på årsmøtet. En krets kan likevel ikke legges ned
dersom minst to lokallag ønsker å opprettholde driften.

§ 6. Landsmøtet
1. Landsmøtet er Juventes høyeste organ og skal ordinært avholdes hvert år.
2. Ordinært landsmøte skal behandle
a. valg av møteledere og referenter
b. valg av to representanter til å signere protokollen
c. forretningsorden for møtet
d. årsmelding og revidert regnskap for det siste året
e. innkomne saker
f. arbeidsplan og politisk program annethvert år, én hvert av årene
g. medlemskontingent og budsjett for den kommende perioden
h. tilsetting av revisor
i. valg av
 sentralstyrets leder, for to år, slik at leder bare er på valg annethvert
år. Dersom sittende leder ønsker å stille til gjenvalg, kan
vedkommende stille for ett år.
 seks sentralstyremedlemmer, for to år, slik at tre er på valg hvert år.
 tre varamedlemmer til sentralstyret i rekkefølge, for ett år.
 nestleder for ett år, blant de seks vanlige styremedlemmene.
 økonomi- og administrasjonsutvalget bestående av tre medlemmer
og to varamedlemmer, for ett år.
 valgkomité bestående av en leder, to medlemmer og tre
varamedlemmer, for ett år.
 kontrollkomité bestående av en leder, to medlemmer og tre
varamedlemmer for ett år.
3. Sentralstyret har innstillingsrett på alle saker unntatt valg, der valgkomiteen
innstiller. Kontrollkomiteen skal uttale seg om årsmelding og regnskap, og gi en
vurdering av styrets arbeid.
4. Landsmøtet består av:
a. To delegater fra hvert lokallag som er stiftet etter forrige årsskifte eller
ved forrige årsskifte hadde under ti betalende medlemmer under 26 år.
b. Tre delegater fra hvert lokallag som ved årsskiftet hadde fra og med ti til
og med tretti medlemmer under 26 år.
c. Ytterligere én delegat per 30. påbegynte medlem under 26 år i laget ved
årsskiftet.
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d. For et lokallag som etter årsskiftet har blitt dannet som følge av delingen
av et lokallag gis det delegatplasser basert på antallet av dets
medlemmer som hadde betalt medlemskontingent ved årsskiftet.
e. For direktemedlemmer kan det stilles to representanter per fylke.
Sentralstyret tar mot påmeldinger. Hvis flere enn to personer ønsker å
være delegat, arrangeres det en loddtrekning som skal være fullført
senest 2 måneder før landsmøtet.
f. Sentralstyrets medlemmer. Varamedlemmer har kun stemmerett
dersom faste medlemmer er fraværende.
5. Alle medlemmer som har betalt kontingent inneværende eller siste år kan
sende inn saker som skal behandles på landsmøtet. Kun lokallag som har
sendt inn årsrapport i landsmøteåret, samt direktemedlemsrepresentanter, har
stemmerett på landsmøtet.
6. Alle ordinære medlemmer har rett til å følge landsmøteforhandlingene.
Landsmøtet kan gi talerett til observatører.
7. Det skal føres protokoll fra landsmøtet. Denne skal være ferdigstilt innen én
måned etter møtets slutt.
8. Sentralstyret bestemmer tid og sted for landsmøtet, og skal sende ut innkalling
til lagene minst fire måneder før landsmøtet skal starte. Innkallingen skal
inneholde informasjon om frister for innsending av saker.
9. Saker som skal behandles på landsmøtet, må være sentralstyret i hende minst
tre måneder før landsmøtet. Sentralstyret skal sende ut komplett saksliste, alle
forslag og sin innstilling til sakene på sakslista minst seks uker før landsmøtet.
10. Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de godkjente
stemmeberettigede etter punkt 4 er tilstede. Blanke stemmer regnes som
gyldige stemmer. Et gyldig vedtak må ha simpelt flertall med mindre annet er
sagt i vedtektene. Det skal være skriftlig valg når en delegat krever det. Ved valg
av leder og medlemmer til sentralstyret skal det alltid være skriftlig valg. Andre
personvalg skal være skriftlige dersom det er mer enn én kandidat.
11. Ekstraordinært landsmøte skal avholdes innen seks uker dersom
a. landsstyret,
b. minst 1/3 av lokallagene eller
c. 1/4 av lokallagene med støtte fra kontrollkomiteen
krever det. Innkalling til ekstraordinært landsmøte må sendes til lagene minst
én måned før møtets start. Kun sakene som nevnt i innkallingen kan behandles
på det ekstraordinære landsmøtet.

§ 7. Sentralstyret
1. Sentralstyret er Juventes høyeste organ mellom landsmøtene.
2. Sentralstyret skal
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

a. lede organisasjonen mellom landsmøtene, basert på vedtektene og
vedtakene som er gjort av landsmøtet, samt holde et langsiktig
perspektiv på arbeidet i organisasjonen.
b. sørge for en forsvarlig forvaltning av Juventes økonomi og verdier i
samarbeid med økonomi- og administrasjonsutvalget
c. ansette og avsette daglig leder.
d. melde Juvente inn og ut av andre organisasjoner.
e. følge opp lokallagene og aktivitetslagene, og legge til rette for at de kan
arbeide så effektivt som mulig.
Sentralstyret velger selv sin arbeidsform. Det inkluderer å fordele
arbeidsoppgaver og opprette de utvalgene som sentralstyret ser nødvendig.
Sentralstyrets medlemmer må være medlem i Juvente.
Daglig leder har tale- og forslagsrett i sentralstyret, med mindre sentralstyret
vedtar noe annet.
Et vedtak er gyldig når minst fire medlemmer stemmer for forslaget.
Styreleder og daglig leder har hver for seg prokura for organisasjonen.
Styreleder og daglig leder i felleskap har signaturrett for organisasjonen.
Det skal føres protokoll fra alle møter i sentralstyret.

§ 8. Økonomi- og administrasjonsutvalget
1. Økonomi- og administrasjonsutvalget er sentralleddets utvalg for saker som
omhandler økonomi, administrasjon og eiendeler.
2. Økonomi- og administrasjonsutvalget skal
a. påse at styringen av Juventes økonomi og administrasjon er god og
forsvarlig, og skjer i tråd med arbeidsplanen.
b. sørge for at de økonomiske og administrative prioriteringene og
beslutningene som utføres i Juvente er mest mulig åpne og tilgjengelige
for Juventes medlemmer og tillitsvalgte.
c. utgjøre styre i Hjelpefondet, og her være øverste ansvarlige for
disponeringen av fondets midler, jf. dets statutter.
3. Økonomi- og administrasjonsutvalget bør minst ha ett møte i forkant av hvert
ordinære sentralstyremøte.
4. Økonomi- og administrasjonsutvalgets medlemmer må være medlem i
Juvente.
5. Daglig leder er økonomi- og administrasjonsutvalgets sekretær.

§ 9. Kontrollkomiteen
1. Kontrollkomiteen er sentralleddets tilsynsorgan mellom hvert landsmøte.
2. Kontrollkomiteen skal:
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a. Føre tilsyn med at sentralstyrets arbeid gjennom perioden skjer i tråd
med arbeidsplanen og andre landsmøtevedtak.
b. Sørge for at styrets arbeid er mest mulig åpent og tilgjengelig for
Juventes medlemmer og tillitsvalgte.
3. Kontrollkomiteen skal motta saksdokumenter og protokoller fra
sentralstyremøtene og møter i økonomi- og administrasjonsutvalget senest to
uker etter at referatet har blitt godkjent.
4. Kontrollkomiteens medlemmer må være medlem av Juvente.

§ 10. Suspensjon og ekskludering
1. Styret i et lokallag kan med absolutt flertall suspendere eller ekskludere et
medlem som har brutt medlemsløftet.
2. Medlemmer som har motarbeidet Juvente eller Juventes målsettinger, skadet
Juventes omdømme eller har brutt medlemsløftet, kan suspenderes eller
ekskluderes av sentralstyret.
3. En suspensjon eller eksklusjon kan påklages til landsmøtet. Medlemmet regnes
som suspendert/ekskludert i påvente av klagebehandlingen. Slik behandling
kan foregå for lukkede dører.
4. Det aktuelle medlemmet har rett til å redegjøre for sin sak i de organene som
behandler saken. Medlemmet skal orienteres om denne retten i god tid før
behandlingen.

§ 11. Eiendeler
1. Lag eller kretser i Juvente har anledning til å eie fast eiendom og andre
eiendeler, til forvaltning i henhold til Juventes vedtekter og organisasjonens
målsetninger. Eiendomsretten er uløselig knyttet til organisasjonsstrukturen,
og forvaltningen er underlagt vedtektene og organisasjonens prinsipper. All fast
eiendom skal i tinglyst skjøte ha en klausul om at eventuelt salg,
rettighetsoverdragelse eller andre endringer i råderett skal godkjennes av
sentralstyret. Enhver form for omsetning av fast eiendom, inkludert kjøp, salg,
pantsetting, bortfesting, binding til annen juridisk enhet eller annen form for
avhending kan bare skje med godkjennelse fra sentralstyret. Overskudd fra salg
av eiendommer skal overføres Juventes Hjelpefond.
2. Samtlige ledd som eier fast eiendom forplikter å rapportere i henhold til krav
fastsatt av Juventes sentralledd eller andre legitime interessenter (f.eks.
offentlige myndigheter) både for leddet og eiendommen, skaffe tilveie
nødvendige opplysninger og tilgang for sentralleddet og å sikre korrekt
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3.

4.

5.

6.

informasjon rundt eierforholdet i offentlige dokumenter. Sentralleddet har full
innsynsrett i den lokale forvaltningen. Kretser og lag som ikke oppfyller
rapporteringskravene har heller ikke eiendomsrett på vegne av organisasjonen.
Hvis et lag eller en krets forvalter eiendeler i strid med betingelsene i punktene
1 og 2, kan sentralstyret overdra eiendelene til sentralleddet. Forvaltning i strid
med betingelsene inkluderer – men er ikke begrenset til – avhending uten
godkjenning, aktivitet i strid med Juventes prinsipper, privat utnyttelse av
eiendom til fortrenging av organisert aktivitet, manglende rapportering,
manglende etterkommelse av pålegg fra sentralleddet, utnyttelse av eiendeler i
privat vinnings hensikt og lignende.
Dersom et lag eller en krets legges ned skal sentralleddet forvalte eiendelene i
fem år. Hvis laget eller kretsen ikke er gjenoppstartet innen fristen, overdras
eiendelene til sentralleddet.
Alle verdier som overføres til sentralleddet fra krets eller lag skal øremerkes
arbeid i det geografiske området. Dersom eiendeler omsettes i
forvaltningsperioden skal overskuddet øremerkes på samme måte.
Landsmøtet kan vedta å øremerke midlene til andre formål.
Disse reguleringene gjelder for samtlige av Juventes eiendommer og eiendeler,
inkludert dem som ble anskaffet før vedtektenes ikrafttredelse.

§ 12. Endringer i vedtektene
1. Sentralstyret, et lagstyre, lagsårsmøtet, eller et medlem som har betalt
kontingent innværende eller siste år kan fremme forslag om endring i
vedtektene. Forslag om vedtektsendring følger fristen i §6.
2. En endring i vedtektene krever at minst 2/3 av de avgitte stemmene i
landsmøtet er for forslaget.

§ 13. Oppløsning
1. Forslag om oppløsning av Juvente må støttes av minst halvparten av
delegatene på et ordinært landsmøte, og kan først endelig vedtas på neste
ordinære landsmøte. Minst 3/4 av delegatene må da stemme for en oppløsning
for at vedtaket skal være gyldig. Så lenge minst fem lokallag ønsker å
opprettholde arbeidet, kan ikke Juvente legges ned.
2. Ved oppløsning skal 75 % av alle Juventes verdier fordeles likt mellom IOGT,
DNT – Edru Livsstil og Junior- og barneorganisasjonenJuba, øremerket barneog ungdomsarbeid. De resterende 25 % av verdiene skal tilfalle FORUT.

Side 8 av 8

