Etablering av ny krets
Kretsnavn: _______________________________________________________________________
Fritidstiltak som inngår i kretsen:
Eksempel:
Levanger Ungdomsklubb
Skogn Ungdomsklubb
Klubbnavn/medlemsnr.

Levanger
Levanger

7600-7624 og 7629
7619-7623

Kommune/bydel:

Postnummer:

Kontaktperson: ________________________________ Telefon: _______________________
E-post: ______________________________________

Klubbtilhørighet.: _____________________

Kretsens postadresse: ______________________________________________________________
Øvrig kretsstyre:
Navn:

Ungdom/ voksen:
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Telefon:

E- post:

Andre kommentarer eller opplysninger:

Kretsen plikter å holde årsmøte hvert år innen utgangen av februar og sende inn årsrapport til
Ungdom og Fritid innen utgangen av mars hvert år. Kretsen er også underlagt Ungdom og Fritids lover
(disse finner dere i sin helhet på siste av dette skjemaet).

Opplysningene som er gitt er korrekte.
Navn på ansvarlig (skriv med blokkbokstaver): ________________________________________

Signatur
Sted og dato

____________________________________
____________________________________

Send skjemaet til: post@ungdomogfritid.no
Eller det kan sendes pr. post til:
Ungdom og Fritid, Postboks 9024, Grønland 0133 Oslo
Tlf: +47 22 05 77 00
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Kretsen er bundet av Ungdom og Fritids lover.
§ 22 Kretsene
22.1 Kretsens skal ivareta medlemmenes interesser, og organisere aktivitet lokalt.
22.2. En krets skal bestå av medlemstiltak fra minimum to kommuner eller bydeler med egne
bydelsadministrasjoner. Et tiltak kan bare være medlem av én krets. Svalbard innrømmes samme
rettigheter som en krets.
22.3 Kretsen er bundet av Ungdom og Fritids lover.
22.4 Årsmøtet er kretsens høyeste organ.
22.5 Årsmøte avholdes innen utgangen av februar hvert år. Årsmøtet innkalles med én måneds
varsel.
22.6 Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.
22.7 Dagsorden med sakspapirer sendes kretsens medlemmer senest 1 uke før Årsmøtet.
22.8 Til Årsmøtet kan hvert tiltak stille med 2 stemmeberettigede (2 stemmer), hvorav minst én må
være ungdom.
22.9 Årsmøtet skal behandle:
•
•
•
•
•
•

Styrets beretning
Regnskap fra foregående år
Budsjett
Valg av kretsstyre og delegater
Saker kretsstyret fremmer
Innkomne saker
22.10. Kretsen ledes av et styre valgt av Årsmøtet og skal bestå av:

•
•

Minst tre personer
Minst 50 % ungdom
22.11 Avstemminger på årsmøte skjer i henhold til §10
22.12 Årsmøtet velger to utsendinger til Landsting og Stormøte, en voksen og en ungdom.
22.13 Kretsstyret plikter å sende referat fra årsmøtet og regnskap til Sentralstyret og medlemstiltakene
i kretsen innen utgangen av mars.
22.14 Kontrollkomiteen kan be om at originalbilag forelegges før regnskap godkjennes.
22.15 Kretsmidler kan søkes om etter at referat fra årsmøtet og regnskap er sendt Ungdom og Fritids
sekretariat.
22.16 Midler til fordeling vedtas av Landstinget som avgjør hvor stor del av kontingenten som
tilbakeføres til kretsene.
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