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VEDTÆGTER
RED BARNET UNGDOM

1

NAVN OG FORMÅL

1.1

Organisationens navn er Red Barnet Ungdom (herefter "Organisationen").

1.2

Organisationen er landsdækkende og har til formål at arbejde for, at:
•

styrke alle børn og unges tiltro til sig selv via fællesskaber og relationer mellem
børn, unge, frivillige og andre.

•

alle børn og unge bliver hørt og har indflydelse på de beslutninger, der vedrører
dem.

•

alle børn og unges rettigheder i henhold til Børnekonventionen anerkendes og
respekteres.

1.3

Organisationen er tværpolitisk ungdomsorganisation, der arbejder uafhængigt af
partipolitiske og religiøse interesser.

1.4

Organisationen arbejder ud fra en vision, en mission og en strategi, der er vedtaget
af landsmødet.

1.5

Organisationens forhold til moderorganisationen Red Barnet er formaliseret gennem
en samarbejdsaftale.
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MEDLEMMER

2.1

Som medlemmer af Organisationen optages alle, der støtter organisationens formål
og betaler det af landsmødet fastsatte kontingent.

2.2

Medlemskab opnås ved skriftlig indmelding via en indmeldelsesblanket, der findes
på Organisationens hjemmeside.

2.2.1

Medlemsrettigheder opnås ved årlig indbetaling af kontingent. Kontingentet er
gældende i hele kalenderåret, hvori indbetaling har fundet sted.
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2.3

Opsigelse af medlemskabet skal ske skriftligt til organisationens sekretariat. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

2.4

Medlemmer får tilsendt information om organisationen pr. e -mail, herunder indkaldelse til landsmøde, og skal til det formål opgive e-mailadresse ved indmeldelse.

2.4.1
2.5

Medlemmet er ansvarligt for at oplyse en eventuel ændring af e-mailadresse.
Såfremt et medlem har handlet i strid med organisationens formål som beskrevet i
vedtægterne punkt 1, kan Bestyrelsen beslutte at ekskludere medlemmet. En eventuel beslutning om eksklusion skal træffes af Bestyrelsen på et bestyrelsesmøde. Et
ekskluderet medlem har ret til at få eksklusionen revurderet ved først kommende
landsmøde.

2.5.1

Forretningsudvalget kan suspendere et medlem i de tilfælde, hvor Bestyrelsen
ikke har mulighed for at træde sammen. I så tilfælde skal Bestyrelsen orienteres
øjeblikkeligt og suspensionen skal behandles på næstkommende bestyrelsesmøde.
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MYNDIGHEDER

3.1

Organisationens myndigheder er:
(i)

Landsmøde

(ii)

Bestyrelse

(iii)

Forretningsudvalg

(iv)

Lokalforeninger

(v)

Lokalforeningsrådet
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LANDSMØDE

4.1

Landsmødet er organisationens øverste myndighed og afholdes hvert år i november.

4.1.1

Tilmeldingsfristen til landsmødet er 1 uge før landsmødet. Stemmeberettigede på
landsmødet er alle medlemmer, der har tilmeldt sig landsmødet inden tilmeldingsfristen og er til stede på landsmødet.
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4.2

Indkaldelse til det ordinære landsmøde foretages skriftligt af Bestyrelsen, senest 8
uger før landsmødets afholdelse. Indkaldelsen sendes til alle medlemmer. Foreløbig
dagsorden for landsmødet skal vedlægges indkaldelsen.

4.3

Forslag til dagsorden herunder forslag til ændring af vedtægterne kan fremsættes
af alle medlemmer af Organisationen.

4.3.1

Alle forslag til dagsordenen, herunder forslag til ændring af vedtægterne, skal
være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før landsmødet.

4.3.2

Den endelige dagsorden skal være medlemmerne i hænde senest 3 uger før landsmødet. Forretningsudvalget har ansvaret for udsendelsen .

4.4

Dagsordenen på landsmødet skal indeholde:
1

Åbning og valg af 1-2 dirigenter og 1-2 referenter.

2

Godkendelse af forretningsordenen.

3

Godkendelse af Bestyrelsens beretning.

4

Godkendelse af revideret årsrapport - herunder bemærkninger fra de interne revisorer om organisationens økonomi.

5

Vedtagelse af arbejdsprogram.

6

Andre indkomne forslag.

7

Valg af bestyrelsesformand/bestyrelsesforkvinde/bestyrelsesforperson (i
ulige år).

8

Valg af næstformand/næstforkvinde/næstforperson for Bestyrelsen (i
ulige år).

9

Valg af kasserer for Bestyrelsen ( i lige år).

10

Valg af seks bestyrelsesmedlemmer

11

Valg af 2 interne revisorer.

12

Valg af ekstern statsautoriseret revisor.

13

Fastsættelse af kontingent

14

Eventuelt

4.5

Landsmødets afstemninger ledes af den/de valgte dirigent(er).

4.6

Beslutninger om vedtægtsændringer skal vedtages på landsmødet med mindst 2/3
flertal blandt de under afstemningspunktet tilstedeværende stemmeberettigede. Alle
vedtægtsændringer træder i kraft øjeblikkeligt.
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4.7

Øvrige beslutninger på landsmødet vedtages med simpelt flertal blandt de under
afstemningspunktet tilstedeværende stemmeberettigede. Står stemmerne lige, skal
valg af dirigent, bestyrelsesmedlemmer, revisor og lignende afgøres ved lodtrækning.

4.8

Beslutning om ændring af punkt 12.1., 13.3. og 13.4. skal dog vedtages med 3⁄4
flertal på 2 på hinanden følgende landsmøder.

4.9

Landsmødet kan med 2/3 flertal dispensere fra vedtægterne. Disse dispensationer
træder i kraft med øjeblikkelig virkning og ophører ved landsmødets afslutning.

4.10

Der kan ikke dispenseres fra punkt 13.3, 13. 4 og 14.1.
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EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE

5.1

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinært landsmøde, såfremt 1/3 af medlemmerne af Organisationen, 1/3 af lokalforeningerne, eller 2/3 af den samlede bestyrelse skriftligt fremsætter ønske herom. Begæringen skal begrundes.

5.2

Ekstraordinært landsmøde skal afholdes senest 6 uger efter, at begæring herom er
fremsat over for Bestyrelsen.

5.3

Bestyrelsen skal skriftligt indkalde til det ekstraordinære landsmøde , således at indkaldelsen er medlemmerne i hænde senest 4 uger før afholdelsen af det ekstr aordinære landsmøde.

5.3.1

Foreløbig dagsorden for det ekstraordinære landsmøde skal vedlægges indkaldelsen.

5.4

Alle forslag til behandling på et ekstraordinært landsmøde skal være Bestyrelsen i
hænde senest 3 uger før afholdelsen.

5.5

Dagsordenen skal være medlemmerne i hænde senest 1 uge før det ekstraordinære
landsmøde. Forretningsudvalget har ansvaret for udsendelsen.

5.6

Dagsordenen på det ekstraordinære landsmøde skal indeholde:
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1

Åbning og valg af 1 dirigent og 1 referent.

2

Godkendelse af forretningsordenen.

3

Indkomne forslag.
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VALG AF BESTYRELSE

6.1

Valg til bestyrelse foregår på landsmødet ved hemmelig, skriftlig afstemning. Den
nærmere valgprocedure fastsættes i landsmødets forretningsorden.

6.2

For at være valgbar til bestyrelsen må kandidaten ikke være fyldt 30 år og skal have
været medlem af organisationen i mindst 1 måned

6.3

Formand/forkvinde/forperson, næstformand/næstforkvinde/næstforperson og kasserer
vælges for 2 år ad gangen. Formand/forkvinde/forperson og næstformand/næstforkvinde/næstforperson vælges i ulige år. Kasserer vælges i lige år. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan ske.

6.3.1

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden i perioden mellem to landsmøder skal bestyrelsen straks orienteres, og oplysningen skal gøres offentlig tilgængelig for
resten af organisationen.

6.3.2

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden som bestyrelsesmedlem kan Bestyrelsen af
egen drift vælge et nyt bestyrelsesmedlem, der skal indtræde i Bestyrelsen og
efterfølgende konstituere sig. Processen for denne supplering af bestyrelsen skal
fastlægges i Bestyrelsens forretningsorden.

6.3.3

Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af minimum 5 landsmødevalgte bestyrelsesmedlemmer. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal Bestyrelsen indkalde til ekstraordinært landsmøde.

6.3.4

I tilfælde af at formanden/forkvinden/forpersonen af Bestyrelsen fratræder sit
hverv før tid, konstitueres næstformanden/næstforkvinden/næstforpersonen som
formand/forkvinde/forperson.

6.3.5

De til Bestyrelsen valgte personer kan i kortere eller længere perioder ved orlov
fritages fra deres post. Et simpelt flertal i Bestyrelsen kan bevilge orloven.
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6.3.6

Ved bevilling af orlov i en sammenhængende periode på 2 måneder eller derover
kan Bestyrelsen midlertidigt overlade posten i Bestyrelsen til en stedfortræder.
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BESTYRELSEN

7.1

Bestyrelsen er organisationens øverste myndighed i perioderne mellem landsmøderne.

7.2

Bestyrelsen består af 1 formand/forkvinde/forperson, 1 næstformand/næstforkvinde/næstforperson, 1 kasserer og seks bestyrelsesmedlemmer.

7.3
7.3.1

Forretningsorden
Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen fastsætter hvert år sin forretningsorden ved
første samling efter landsmødet.

7.3.2

Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om mødeledelse, indkaldelsesfrister, refusion af transportudgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder, de enkelte medlemmers beføjelser, øvrige personers deltagelse i møderne samt Bestyrelsens beslutningsdygtighed.

7.3.3
7.4
7.4.1

Forretningsordenen vedtages ved 2/3 flertal.
Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til
stede eller er repræsenteret ved fuldmagt på et bestyrelsesmøde.

7.4.2

Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes med simpelt flertal. Ved stemmelighed
er formandens/forkvindens/forpersonens stemme afgørende.

7.4.3

Bestyrelsens møder er åbne for medlemmer og ansatte.

7.4.4

1/3 af Bestyrelsens medlemmer kan vedtage, at mødet eller enkelte punkter på
dagsordenen behandles bag lukkede døre.
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7.4.5

2/3 af Bestyrelsens medlemmer kan vedtage, at generalsekretæren udelukkes fra
mødedeltagelse.

7.4.6

Bestyrelsen kan indkalde ansatte og enkelte aktive medlemmer, såfremt 2/3 af
Bestyrelsen ytrer ønske herom.

7.4.7

Personer, der ikke er medlem af Bestyrelsen, kan indgå i eventuelle arbejdsgrupper nedsat af Bestyrelsen.

7.4.8

Bestyrelsen fastsætter regler for aktindsigt i organisationens arkiv.

7.4.9

Bestyrelsen vælger på det første bestyrelsesmøde efter landsmødet blandt sine
medlemmer en repræsentant samt dennes suppleant til Red Barnets hovedbestyrelse.

7.4.10

Formanden/forkvinden/forpersonen i bestyrelsen fungerer som sekretariatsansvarlig.

7.5

Ledelsesforum
Bestyrelsen indkalder minimum en gang om året til Ledelsesforum. Formålet med
ledelsesforummet er at drøfte organisationens udvikling og aktuelle temaer. Bestyrelsen indkalder 16 formændene/forkvinderne/forpersonerne fra lokalforeningerne, repræsentanter fra aktivitetsområderne og andre, der vurderes relevante.

7.6
7.7

Sekretariatet

7.7.1

Bestyrelsen kan ansætte et sekretariat til at betjene organisationen

7.7.2

Sekretariatet ledes af en generalsekretær.

7.7.3

Sekretariatet udfører opgaver på vegne af og for Bestyrelsen. Sekretariatet kan
ikke handle uden for det mandat det er givet af Bestyrelsen.
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7.7.4

På bestyrelsesmøderne deltager sekretariatsansat som referent.

7.7.5

Ansatte i sekretariatet, uanset at de måtte være medlemmer af Organisationen,
har ikke ret til at stemme på Organisationens landsmøde.
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FORRETNINGSUDVALGET

8.1

Forretningsudvalget er Organisationens øverste myndighed i perioderne mellem bestyrelsesmøderne.

8.2

Forretningsudvalget består af Bestyrelsens formand/forkvinde/forperson, næstformand/forkvinde/forperson og kasserer.

8.3

Forretningsudvalget skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om
udførelsen af sit hverv. Forretningsudvalget fastsætter hvert år sin forretningsorden
ved første samling efter landsmødet.

8.3.1

Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om mødeledelse, indkaldelsesfrister, refusion af transportudgifter i forbindelse med forretningsudvalgsmøderne, de enkelte medlemmers beføjelser, øvrige personers deltagelse i møderne
samt forretningsudvalgets beslutningsdygtighed.

8.4

Forretningsordenen vedtages med 2/3 flertal. Ved stemmelighed er formandens/forkvindens/forpersonens stemme afgørende.

8.4.1

På forretningsudvalgsmøderne deltager generalsekretær som referent. Generalsekretæren har ikke stemmeret i forretningsudvalget.

8.4.2

Forretningsudvalget kan endvidere indkalde ansatte og enkelte aktive medlemmer, såfremt 2 forretningsudvalgsmedlemmer ytrer ønske herom.

8.5
8.5.1

Forretningsudvalgets møder er åbne for medlemmer.
Såfremt 1/3 af forretningsudvalgets medlemmer ønsker det, afholdes mødet eller
behandlingen af enkelte punkter på dagsordenen bag lukkede døre.
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8.5.2

Såfremt 2/3 af forretningsudvalgets medlemmer ønsker det, udelukkes generalsekretæren fra mødedeltagelse.

8.6

En person kan kun besidde et enkelt mandat i forretningsudvalget. Dog kan der ved
forretningsudvalgsmøder stemmes ved fuldmagt.

8.7

Såfremt et forretningsudvalgsmedlem træder tilbage, vælger Bestyrelsen ved simpelt flertal et nyt medlem til forretningsudvalget, der overtager det afgående medlems titel og funktion. Ved stemmelighed er formandens/forkvindens/forpersonens
stemme afgørende. Det nye medlem til forretningsudvalget vælges blandt eksisterende medlemmer af Bestyrelsen.
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LOKALFORENINGSRÅDET

9.1.

Lokalforeningsrådet er et forum for drøftelse af relevante spørgsmål for lokalforeningerne, og for at formidle lokalforeningernes interesser til Bestyrelsen.

9.2.

Lokalforeningsrådet består af formændene/forkvinderne/forpersonerne fra lokalforeningerne eller en stedfortræder valgt af lokalforeningsbestyrelsen, der deltager i
møderne med stemmeret. Lokalforeningsbestyrelsen udpeger en suppleant, der har
ret til at deltage på møderne uden stemmeret

9.3.

Lokalforeningsrådet mødes miniumum 1 gang om året og foretager forventningsafstemning om arbejdet på første møde efter generalforsamlingerne.
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LOKALFORENINGER

10.1

Bestyrelsen godkender nye lokalforeninger og deres vedtægter.

10.2

En lokalforening kan alene godkendes, hvis den består af minimum 5 medlemmer,
at lokalforeningen arbejder for Organisationens formål, efter Bestyrelsens/landsmødets skøn har alderssvarende aktiviteter og er demokratisk opbygget.

10.3

Lokalforeningerne vedtager selv interne styringsdokumenter, herunder vedtægterne.
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10.4

Lokalforeningerne har ret til at lade sig repræsentere i Lokalforeningsrådet ved lokalforeningens bestyrelsesformand/bestyrelsesforkvinde/bestyrelsesforperson eller
såfremt formanden/forkvinden/forpersonen ikke ønsker at indtræde i Lokalforeningsrådet, ved dennes stedfortræder valgt af lokalforening ens bestyrelse.
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ADMINISTRATION

11.1

Bestyrelsen har ansvaret for Organisationens daglige drift.

11.2

Organisationens arkiv er på sekretariatet i København.
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ØKONOMI

12.1

Organisationens regnskabsår følger kalenderåret.

12.2

Kassereren tegner i samarbejde med bestyrelsesformanden/bestyrelsesforkvinden/bestyrelsesforpersonen foreningen økonomisk.

12.3

Organisationens regnskab revideres af den af landsmødet valgte statsautoriserede
revisor.

12.4

Den interne revision skal til enhver tid have adgang til Organisationens regnskab.
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ØVRIGE BESTEMMELSER

13.1

Beslutning om opløsning af Organisationen skal vedtages med ¾ flertal på 2 på
hinanden følgende landsmøder. Ved Organisationens opløsning skal Organisationens
aktiver gå til arbejdet for børns rettigheder.

- 0 Således vedtaget på den stiftende kongres d. 5. april 2003 i København.
Ændret på den ekstraordinære kongres d. 13. december 2003 i København.
Ændret på den ordinære kongres d. 30.-31. oktober 2004 i København.
Ænd ret på den ordinære kongres d. 15. oktober 2005 i København.
Ændret på den ordinære kongres d. 14-15. Oktober 2006 i København.
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Ændret på den ordinære kongres d. 6-7. Oktober 2007 i København.
Ændret på den ordinære kongres d. 15-16. November 2008 i København.
Ændret på den ekstraordinære kongres d. 2. Maj 2009 i København.
Ændret på den ordinære kongres 30/10-1/11 2009 I Sorø.
Ændret på den ordinære kongres 6.-7.11. 2010 i København
Ændret på det ordinære landsmøde 5.-6.11.2011 i København
Ændret på det ordinære landsmøde 10.-11.11.2012 i Gadsbølle
Ændret på det ordinære landsmøde 9.-10.11.2013. i København
Ændret på det ordinære landsmøde 8.-9.11 2014 i København
Ændret på det ordinære landsmøde 7.-8.11.2015 i København
Ændret på det ordinære landsmøde 5.11.2016 i København.
Ændret på det ordinære landsmøde 3.11.2018 i København
Ændret på det ordinære landsmøde 2.11.2019 i København
Ændret på det ordinære landsmøde 7. 11. 2020 Digitalt

- 0 Vedtaget på det ordinære landsmøde 6.11.2021 i København
Som dirigent:
Christine Ravn Lund
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