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§ 1 Foreningens navn
Laban ungdomsklubb skal drives av styret i ungdomsklubben sammen med en kommunal ressurs. Klubben har tilhold i
Honky Tonk Cruisers på Tømmervåg, kontor på Rådhuset, 6690 Aure.
Tidligere Gladhaugen ungdomsklubb,etter navnendring 15.04.2011, ble stiftet 12.06.2006.

§ 2 Målsetting
Laban ungdomsklubb har som mål å være en trygg, rusfri og uformell møteplass for ungdom i alderen 13år (i praksis fra 7.
klassetrinn) til 18 år.

§ 3 Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år før skoleslutt, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 3
ukers varsel direkte til medlemmene, gjennom presse eller sosiale media. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være
sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før
årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøte kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

§ 4 Stemmegiving årsmøte
Valget foregår skriftlig. Det velges bant medlemmer som ønsker plass i styret. De som får flest stemmer kommer inn i styret.
De neste kommer inn som vara. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegiving kan ikke skje ved fullmakt.

§ 5 Årsmøtets oppgaver
Årsmøte skal:
1. Behandle Laban ungdomsklubbs årsmelding.
2. Behandle Laban ungdomsklubbs regnskap i revidert stand.
3. Behandle innkomne forslag.
4. Fastsette kontingent.
5. Vedta Laban ungdomsklubbs budsjett.
6. Velge styre.

§ 6 Klubbåret
Klubbåret følger skoleåret.

§ 7 Styret
Sammensetningen skal være slik:
Klubbstyret består av 5 representanter og klubbleder, klubbleder har ikke stemmerett men møteplikt og talerett i klubbstyret.
Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Ansvar:
Klubbstyret skal ha regelmessige møter, minst ett møte hver måned, etter fastlagt møteplan eller etter innkalling fra
leder/nestleder/klubbleder.
Referat fra møtene i klubbstyret skal gjøres kjent for medlemmene.
Styret skal konstituere seg selv. Medlemmene velges for 2 år blant medlemmene på årsmøte, men det sørges for at bare halve
styret er på valg hvert år. Det velges leder, nestleder og sekretær.
Styret fastsetter billettpris for arrangement i klubben sin regi. Styret disponerer egen konto med inntekter fra klubben.
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§ 8 Medlemskap
Kontingent fastsettes på årsmøtet og betales ved inngåelse av medlemskap og siden en gang i året. Medlemmer som skylder
kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen.
Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
Medlem av klubben er den som har betalt medlemskontingent og som fyller alderskravet.
Klubbstyret kan velge å se bort fra den øvre aldersgrensa dersom særlige grunner taler for det.
Klubbstyret kan vedta å ha arrangement der man ikke krever medlemskap.

§ 9 Vedtektsendring
Endringene i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det
kreves 2/3 flertall flertall av de avgitte stemmene.

§ 10 Oppløsning
Oppløsning av Laban ungdomsklubb kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3
flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Laban ungdomsklubb.
Vedtaket om sammenslutningen og nødvendig vedtektsendring i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene
om vedtektsendring, jfr. § 9.
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