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§ 1 NAVN 

Lagets navn er Ungdomslaget Håpet, og forkortes UL Håpet. 

 

§ 2 FORMÅL 

 UL Håpets styre har til formål å tilby alle innbyggere på Inndyr, andre lag/foreninger 
samt offentlig og private institusjoner et funksjonelt og formålstjenelig ungdomshus.  

 Styret skal også bestrebe seg til å lage gode arrangementer og aktiviteter for Inndyrs 
innbyggere, som igjen skal gi inntekter til drift av ungdomshuset.  

 Laget tar ikke standpunkt i partipolitiske, religiøse eller språklige spørsmål. 

 

§ 3 ARBEIDSMÅTE 

For å nå disse målene vil UL Håpet blant annet: 

 Arrangere medlemskvelder minst en gang i året slik at medlemmene kan være med å 

påvirke aktiviteter i laget. 

 Arrangere sosiale aktiviteter på ungdomshuset med jevne mellomrom. 

 Gjennom dugnad og arrangementer å få inntekt for laget og huset. 

 Gjennom dugnad og investeringer å vedlikeholde huset og gjerne utvide eksisterende 

fasiliteter. 

 Sittende styre planlegger egne arbeidsmetoder for å oppnå målene innenfor gitte 
rammer satt av årsmøtet.  

§ 4 MEDLEMSKAP OG ÅRSKONTINGENT  

 UL Håpet opererer med to typer medlemskap; Enkelt medlemskap og Familie 
medlemskap, der sistnevnte omfatter inntil 2 voksne med barn inntil 16 år.  

 Årsmøte fastsetter kontingenten for ett år om gangen.  

 Styret i laget har ansvar for medlemsverving. 
 

§ 5 ÅRSMØTE 

 Årsmøtet er UL Håpet sitt høyeste organ. Årsmøte blir holdt hvert år og skal holdes 
innen utgangen av mars.  

 Årsmøte skal annonseres med oppslag på minst 3 allmennkjente oppslagssteder senest 
tre uker før årsmøtet skal avholdes.  

 Saker til Årsmøte skal være styret i hende senest ei uke før årsmøtet. 

 Årsmøte skal omfatte disse sakene: 
o Årsmelding 

o Regnskap og budsjett 

o Fastsetting av kontingenter og utleiesatser 

o Valg av nytt styre og revisor 

o Alternativt saker som er kommet inn til styret før fristen. 

 For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmene ha betalt kontingent for 
inneværende år og kunne legge frem gyldig bevis for dette på forespørsel.  

 Kun medlemmer over 15 år har stemmerett ved valg og i saker som gjelder paragraf 9, 
11, 14 og 15 i disse vedtektene, og saker som gjelder lagets eiendom. 
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§ 6 UTLEIESATSER 

 Årsmøte fastsetter utleiesatser, inkludert vaskesatser, for ett år om gangen.  

 Medlemmer skal ha fordelaktige leiesatser i forhold til ikke-medlemmer, og årsmøtet 

bestemmer hvor stor denne fordelen skal være 

 Det sittende styret har mandat til å forhandle utleieavtaler ved flere gangs leieforhold 
som er dårligere enn fastsatte utleiesatser så lenge slike avtaler ikke medføre 

økonomiske tap for laget.  

 

§ 7 STYRET 

 Styret skal minst bestå av: 
o Leder 

o Kasserer  

o Nestleder 

o 2 stk Styremedlemmer 

 Årsmøte bestemmer om det skal velges varamedlemmer og/eller flere ordinære 
styremedlemmer, og i så fall hvor mange.  

 Alle styremedlemmer unntatt leder velges for 2 år av gangen men med overlapping 
slik at det hele tiden kun er halve styret som er på valg. Leder velges for 1 år av 

gangen.  

 Styret står for den daglige drifta av ungdomslaget og ungdomshuset, samt forplikter å 

gjøre dette i henhold til UL Håpet sine vedtekter og norsk lov.  

 Styrer forplikter å ta hensyn til flertallet av styremedlemmene når det gjør sine vedtak 
og ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

 Styret bør avholde minst et styremøte i måneden men må selvsagt vurdere å avholde 
ekstra styremøter ved behov.  

 Styret fører protokoll over sine forhandlinger, som skal være tilgjengelige for lagets 

medlemmer. 

 Styret, og da særlig kasserer, har et spesielt ansvar for å ta vare på Ungdomslaget 

Håpet sine verdier, og da særlig ved å sørge for tilstrekkelig forsikring av eiendelene 

til laget. 

 Større investeringer eller stiftelse av gjeld avgjøres av årsmøtet. 
 

§ 8 VALG I FORBINDELSE MED ÅRSMØTE  

Årsmøte holder valg etter følgende regler: 

 Valg skal utføres hemmelig hvis minst en av de fremmøtte krever det 

 Alle som har betalt kontingent for inneværende år kan stemme under valget. 

Møteledelsen kan kreve at det legges frem gyldig kvittering hvis tvil.  

 Leder, nestleder og sekretær velges ved separate valg mens styremedlemmene kan 
velges under ett  

 Vanlige årsmøtesaker blir avgjort med simpelt flertall 

 Vedtektsendringer, og saker med større økonomiske konsekvenser, blir avgjort med 

2/3 flertall.   

 Årsmøte velger to fra de frammøtte som skal stå for opptelling og kontroll av 
stemmene. Dette valget blir gjort gjennom håndsopprekking om ikke annet blir krevd. 

 Ved valg har hver deltaker på Årsmøte en, 1, stemme. Fullmakt fra fraværende 
medlemmer blir ikke tatt hensyn til. 
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§ 9 ENDRING AV VEDTEKTENE 

Endring av vedtektene kan bare gjøres gjennom 2/3 flertall på et ordinært Årsmøte. 

Stemmerett har kun de oppmøtte medlemmene som har betalt kontingent for inneværende år.   

 

§ 10 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

 Ekstraordinært årsmøte skal sammenkalles når et flertall i styret finner det påkrevd, 
eller når minst 1/4 av medlemmene i laget framsetter skriftlig begjæring om dette til 

styret.  

 Styret har da å sammenkalle til et slikt møte senest 4 uker etter begjæringens 
mottakelse og dette skal da annonseres i samsvar med reglene for Årsmøte.  

 Ekstraordinært årsmøte har myndighet til å avsette styret ved misstillit eller det kan 

instruere styret i spesielle saker.  

 Ekstraordinært årsmøte følger samme valgregler som ordinært Årsmøte. 
 

§ 11 AVGJØRELSE I FORBINDELSE MED TVIST 

Tolking og avgjørelse i forbindelse med tvist om disse vedtektene gjøres av de to eldste 

medlemmene(med lengst medlemskap), som ikke er part i saken. 

 

§ 12 ØKONOMIREGLER 

 Regnskapsfører forplikter seg til å følge god regnskapsskikk og Norsk Lov ved 

regnskapsføringen.  

 Regnskapsåret går fra 1/1 - 31/12 

 Ingen av styrets medlemmer eller medlemmer for øvrig kan benytte styrets likvider til 
egen vinning.  

 

§ 13 GENERELLE REGLER FOR BRUK AV INNDYR UNGDOMSHUS 

 Alt privat utstyr som blir oppbevart i UL Håpets lokaler blir oppbevart på eget ansvar. 
Eier kan derfor ikke kreve erstatning fra laget om gjenstanden skulle forsvinne eller bli 

ødelagt. 

 Den som med vilje eller uvørenhet gjør skade på Ungdomslaget Håpet sin eiendom 

forplikter å gjøre opp for seg. Den skyldige forplikter å gjøre opp for seg innen to uker 

er gått etter skadeverket. Blir ikke dette gjort har Ungdomslaget Håpet rett til å 

reparere skaden/ erstatte gjenstanden og sende regning til vedkommende for utleggene 

sine. 

 Lokalet skal ryddes og vaskes umiddelbart etter et leieforhold. 

 Etter arrangement i lagets regi skal alle som har deltatt/avtalt møte for å vaske og 
rydde fortrinnsvis dagen etter, etter avtalt tidspunkt. 

 Utleier har ansvar for å informere leietaker om bruk av huset og får underskrevet 
leiekontrakt.  

 

  



 

 

6 Vedtekter U/L Håpet, Inndyr 

18. mars 2010 

§ 14 AVHENDING AV HUS ELLER EIENDOM 

 Ved spørsmål om avhending av hus eller eiendom skal saken tas opp på ordinært 
årsmøte og deretter i ekstraordinært årsmøte, innkalt i denne anledningen.  

 Det skal gå minst tre måneder mellom disse møtene og i begge må avgjørelsen fattes 

med 2/3-dels flertall av de møtende. 

 

§ 15 OPPLØSNING AV LAGET 

 Oppløsning av laget må behandles av to påfølgende ordinære årsmøter og krever på 

begge møtene 2/3.-dels flertall av de møtende for å være vedtatt.  

 I så tilfelle skal laget sine verdier selges, og pengene fra salget skal settes inn på laget 
sin konto.  

 Avsluttingen og salget skal offentliggjøres sånn at man får best mulig avkastning på 
eiendelene.  

 Kontoen skal låses og skal bare kunne åpnes igjen med vedtak fra nytt stiftelsesmøte.  

 Kravet for at nytt lag skal kunne overta Ungdomslaget Håpets midler vil være at det 
vedtar Ungdomslaget Håpets vedtekter og driver laget i samråd med disse. 

 

 


