Vedtekter for Norges Frimerkeungdom
Vedtatt 17. februar 1991. Revidert i 1993,-95, -99,-2001 og 2007

1. Organisasjon
Norges Frimerkeungdom (heretter kalt NFU) er en landsomfattende, selvstendig
organisasjon for unge frimerkesamlere i Norge.

2. Formål
•

Å samle og støtte all filatelistisk ungdomsvirksomhet og derved bidra til
meningsfylt fritidssyssel for ungdom.

Dette søkes løst ved:
• Å spre informasjon og stimulere interessen for frimerkesamling blandt
ungdom og å opprette nye frimerkeklubber for ungdom
•

Å stimulere de unge til aktiv medvirkning og innflytelse i klubbenes og
organisasjonens arbeide

•

Å lage møteopplegg til hjelp for den enkelte ungdomsklubb

•

Å medvirke til å utgi filatelistisk litteratur for ungdom

•

Å medvirke til arrangement av frimerkeutstillinger for ungdom

•

Å samarbeide med andre ungdomsorganisasjoner med kulturell bakgrunn

•

Å samarbeide med andre lands filatelistiske ungdomsorganisasjoner

•

Å avholde kurs og seminarer for klubbledere, og for fremme og
videreutvikling av ungdomsfilatelien

3. Medlemskap
Frimerkeklubber for unge frimerkesamlere kan søke medlemskap i NFU.
For å bli opptatt i NFU må klubben ha minst fem medlemmer hvor hovedtyngden av
medlemmene er under 25 år. Medlemskapet i klubbene må være i form av årlig betalt
kontingent.
Medlemsklubbene er bundet av NFUs vedtekter, og kan i sine vedtekter ikke ha
bestemmelser som er i strid med disse.
Ungdom som ikke har NFU-klubb på sitt hjemsted, kan tas opp som direktemedlem i
NFU.
Seniorklubber uten ungdomsklubb samt institusjoner som for eksempel skoler (SFO),
kan være tilsluttet NFU

4. Medlemsklubber
Klubbene skal en gang i året avholde årsmøte hvor det fremlegges årsrapport,
årsregnskap og det skal avholdes valg. Det må på årsmøtet velges leder, sekretær og
kasserer.
Klubbene skal hvert år sende en fullstendig medlemsliste (navn, adresse og
fødselsdato) til NFU, samt klubbens adresse og lederens navn. Frist for innsendelse
fastsettes av styret.
5. Forbundskontingent
Kontingenten til NFU fastsettes av forbundsmøtet for to år om gangen.
De innsendte medlemslistene (jfr. § 4) er grunnlaget for beregning av kontingent til
NFU.
Dato for årlig innbetaling av kontingent fastsettes av styret.

6. Utmelding
Utmelding av klubb skal skje skriftlig med minst seks måneders varsel og skal gjelde
fra et årsskifte.
Klubb som ikke har sendt medlemsliste eller ikke har betalt forfalt forbundskontingent
innen 1. oktober til tross for skriftlig purring, kan straks strykes som medlemsklubb.

7. Eksklusjon
Dersom en klubb etter styrets mening ikke etterkommer styrets pålegg eller
motarbeider eller skader NFUs omdømme, kan styret etter at klubben har hatt
uttalerett, ekskludere denne. Meddelelsen som eksklusjon skal skje i rekommandert
brev.
Avgjørelsen kan av vedkommende medlemsklubb ankes inn for førstkommende
forbundsmøte, som gjør endelig vedtak.

8. Landsmøtet (LM)
LM skal holdes hvert annet år i tiden 1. oktober – 30. november. Innkallelse skal skje
med 10 ukers varsel. Styrets beretning, regnskap, og oversikt over innkomne forslag
inkludert forslag fremsatt av styret, sendes klubbene 4 uker før LM.
Dagsorden omfatter:
l. Åpning av LM.
2. Valg av møtefunksjonærer:
a. dirigent
b. Referent
c. To til å undertegne protokollen
d. To stemmetellere

3.Godkjenninger.
a. Godkjenning av innkalling
b. Godkjenning av dagsorden
c. Navneopprop
d. godkjenning av fullmakter
4. Styrets beretning for de to siste år
5. Regnskap med revisorberetning for de to siste år
6. Behandling av innkomne forslag
7. Fastsettelse av forbundskontingent for de neste to år
8. Fastsettelse av handlingsplan for de to neste år
9. Fastsettelse av budsjett for de to neste år
10. Valg
a. Valg av forbundsleder
b. Valg av fire styrerepresentanter
c. Valg av fire personlige vararepresentanter
d. Valg av revisor for to år.
e. Valg av tre medlemmer og en vararepresentant til valgkomite for to år.
11. Avslutning

9. Ekstraordinært landsmøte (LM)
Ekstraordinært LM kan avholdes når styret finner det nødvendig, eller når 1/5 av
medlemsklubbene skriftlig fremsetter krav om det til styret, med angivelse av hva som
ønskes behandlet på møtet.
Innkallelse til ekstraordinært LM sendes senest syv dager etter at slikt krav er mottatt.
Innkalling med dagsorden sendes med to ukers varsel.

10. Endring av vedtektene
Endring av vedtektene kan kun skje på et ordinært LM. Det kreves 2/3 flertall av de
fremmøtte stemmeberettigede representanter.

11. Stemmerett
Stemmerett på et LM er betinget av tre måneders forutgående medlemskap regnet fra
styrets opptagelsesvedtak.
Medlemsklubbene kan kun ved fremmøtt representant, som må være hovedmedlem,
gjøre sin innflytelse gjeldende på et LM.
Imidlertid kan en representant stemme for to medlemsklubber under forutsetning av at
skriftlig fullmakt fra den andre medlemsklubben kan fremlegges.

12. Stemmeberettigede
Medlemsklubbene har en stemme hver.
De i samme år innsendte medlemslister (jfr. § 4) legges til grunn. Forfalt
forbundskontingent må være betalt.

13. Observatører
Norsk Filatelistforbund (NF) og tilsluttede klubber og organisasjoner kan ha
observatør til stede på LM. Gjester kan inviteres av styret. Ingen av disse har tale- og
stemmerett, men LM kan avgjøre om de kan tale i saker som angår dem.

14. Beslutningsdyktighet
Et LM er beslutningsdyktig når minst ti representanter er møtt fram, og møtet er lovlig
innkalt, eller minst halvparten av medlemsklubbene er representert.

15. Avstemninger
Dirigenten leder forhandlingene og avgjør alle andre spørsmål vedrørende orden og
avstemninger.
Alle vedtak avgjøres med alminnelig flertall, når annet ikke er bestemt i lovene. I
tilfelle stemmelikhet, er dirigentens stemme utslagsgivende. Stemmelikhet ved
personvalg avgjøres ved loddtrekning.
Skriftlig avstemning skal skje når en av de fremmøtte stemmeberettigede krever det.

16. Styret
Styret består av fem medlemmer med fire vararepresentanter som velges av LM for 2
år ad gangen.
Styremedlemmene med vararepresentantene bør velges slik at de forskjellige
landsdelene er representert.
Forbundslederen velges ved særskilt valg.
Styret velger selv sin nestleder, sekretær og kasserer. Styret er beslutningsdyktig når
minst tre styremedlemmer er til stede. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. I
tilfelle stemmelikhet er forbundslederens stemme utslagsgivende. Det kan ikke
stemmes ved fullmakt i styret.

17. Heftelser
NFUs medlemsklubber og styremedlemmer hefter ikke personlig for de for NFU
inngåtte forpliktelser, for hvilke NFU alene hefter med sin formue.
NFUs medlemsklubber har ikke noen økonomiske forpliktelser overfor NFU ut over
kontingentforpliktelser.
NFUs medlemsklubber har ikke krav på noen del NFUs formue eller utbytte av noen
art.

18. Forbundslederen
Forbundslederen representerer NFU utad og innad, innkaller til styremøter og leder
disse.
Dersom tre styremedlemmer krever det, skal styremøte avholdes innen fire uker etter
at kravet er fremsatt.
Ved forbundslederens fravær overtar nestlederen.

19. Sekretæren
Sekretæren fører protokoll over forhandlingene på styremøtene, samt forvalter
forbundets arkiv.

20. Kassereren
Kassereren har ansvaret for at forbundskontingenten innkreves til rett tid, og at NFUs
regnskap er ført på en betryggende måte.
Kassereren er til enhver tid pliktig til å gi alle ønskede opplysninger til styerts
medlemmer vedrørende kasse og regnskap for NFU.
Kassereren skal årlig motta medlemslister over de enkelte klubbers medlemmer.

21. Revisor
Revisor må være statsautorisert eller registrert revisor

22. Regnskapet
Regnskapet følger kalenderåret. Revisjon skal være utført innen 1. april.
Regnskapet med revisors beretning skal forelegges landsmøtet til godkjennelse.

23. Samarbeid med Norsk Filatelistforbund (NF)
NFU skal søke best mulig samarbeid med NF på alle områder innen filateli og
frimerkesamling. NFU er tilsluttet klubb i NF.

24. Andre organisasjoner
NFU søker samarbeid med de nordiske ungdomsfilatelistiske forbund gjennom sitt
medlemskap i Samarbeidsorganet for Nordisk Ungdomsfilateli (SNU).
NFU er tilsluttet Federation Internatione de Philatelie (FIP) gjennom NF, og er
Tilknyttet NFs utstillingssystem både innenlands og utenlands.

25. Oppløsning
Oppløsning av NFU kan bare finne sted når dette vedtas ved to etter hverandre
ekstraordinære LM med minst 30 dagers mellomrom. Det første LM behandler bare
spørsmålet og avgjør ved avstemning om det skal fremmes, mens det siste LM tar
endelig standpunkt til saken (jfr. § 9).
Det endelige vedtak krever ¾ flertall av de fremmøtte stemmeberettigede
representanter.
Ved oppløsning overdras NFUs eiendeler til NF, som forvalter disse til beste for norsk
ungdomsfilateli.

