VEDTEKTER FOR JCI DRAMMEN
1. Navn - Tilknytning - Sted - Foreningsår
1.1.

Foreningens navn er Junior Chamber International Drammen

1.2.

Junior Chamber lntemational Drammen, heretter kalt JCID, er en ordinær forening for
personer fra 18 til 40 år. JCID har sitt sete i Drammen.

1.3.

JCID er tilknyttet JCI gjennom JCIN, samt Drammen Næringslivsforening gjennom
kollektivt medlemskap i DNF.

1.4.

Foreningsåret og regnskapsåret er fra 01.01 til 31.12.

2. Formål
2.1.

JCID sitt formål: ”Tilby utviklingsmuligheter som styrker unge menneskers evner til å
skape positiv endring i lokalsamfunnet”.

2.2.

Foreningen skal ikke stå tilsluttet noe politisk parti eller noen partipolitisk preget
organisasjon. Foreningen skal ikke drive religiøs virksomhet.

2.3.

Foreningen slutter seg videre er JCls og JCINs vedtekter og målsettinger.

3. Kontingent
3.1.

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen for kommende år.
Medlemskapet løper ett år, dato til dato.

3.2.

Utmelding skal skje skriftlig til styret.

4. Styret
4.1.

Styret i JCID er foreningens utøvende organ og fatter beslutninger om foreningens
organisering og drift.

4.2.

Styrebeslutninger fattes ved simpelt flertall blant de tilstedeværende medlemmer av
styret. Ved stemmelikhet utgjør formannens stemme dobbelt. Styrets forhandlinger og
vedtak skal protokollføres.

4.3.

Målsetting, handlingsplan og budsjett skal presenteres foreningen på general forsamling
del B.

4.4.

Foreningens middler disponeres av styret, og utbetalinger kan etter forutgående
styrevedtak foretas av formann eller kasserer.

4.5.

Det avtroppende styret skal ajourføre regnskapet for perioden 1. september til 31.
desember, og dette skal foreligge på general forsamling del B.
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5. Generalforsamlingen
5.1.

Foreningens øvre myndighet er generalforsamlingen.

5.2.

Generalforsamlingen møtes ordinært 2 ganger i året, del A som avholdes innen utgangen
av november, og del B som avholdes innen utgangen av februar. Innkallingen må sendes
senest 14 dager før generalforsamling. I innkallingen skal de punkter som skal behandles i
generalforsamlingen listes.

M ed innkalling til del A skal det følge:
5.2.1.

Styrets foreløpige årsrapport og regnskapsoversikt per september.

5.2.2.

Valgkomiteens innstilling.

5.2.3.

Forslag til handlingsplan og budsjett for kommende år.

5.2.4.

Eventuelt forslag om vedtekts- eller reglement endringer.

5.2.5.

Eventuelle andre forslag og fullmaktsformularer.

M ed innkallingen til del B skal det følge:

5.3.

5.2.6.

Styrets årsrapporter med avsluttede og reviderte regnskap per 31. desember.

5.2.7.

Handlingsplan og driftsbudsjett for foreningsår.

5.2.8.

Eventuelt forslag om vedtekts- eller reglement endringer.

5.2.9.

Eventuelle andre forslag og fullmaktsformularer.

Del A skal behandle:
5.3.1.

Godkjennelse av innkalling.

5.3.2.

Valg av to representanter til å undertegne protokollen, samt til å telle og kontrollere
stemmetall.

5.3.3.

Fastsettelse av stemmetall og kontroll av eventuelle fullmakter.

5.3.4.

Styrets foreløpige rapport samt regnskapsoversikt per 30. september.

5.3.5.

Fastsettelse av kontingent for det kommende år.

5.3.6.

Presentasjon av forslag til handlingsplan og budsjett.

5.3.7.

Valg av president, påtroppende president og styremedlemmer. Dersom det er mer
enn en kandidat til samme verv, skal det foretas skriftlig avstemming, og det skal
kreves absolutt flertall av de avgitte stemmer for valg.

5.3.8.

Valg av revisor med varamann.

5.3.9.

Valg av valgkomite bestående av tre aktive medlemmer. Komiteens oppgave er å
pass at det til alle verv som skal besettes ved valg, finnes villige kandidater.

5.3.10.

Øvrige saker som skal behandles av styret eller som er fremsatt av medlemmene
skriftlig til styret senest 3 uker for generalforsamling.
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5.4. Del B skal behandle:
5.4.1.

Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

5.4.2.

Valg av to representanter til å undertegne protokoll, samt å telle og kontrollere
stemmesedler.

5.4.3.

Årsrapport med avsluttet og revidert regnskap per 31. desember.

5.4.4.

Handlingsplan og fastsettelse av endelig driftsbudsjett for foreningsåret fremlagt av
årets styret.

5.4.5.

Øvrige saker som skal behandles av styret eller som er fremsatt av medlemmene
skriftlig til styret senest 3 uker for generalforsamling.

5.5. Valget foretas av og blant foreningens medlemmer. Generalforsamlingen kan ikke fatte

gyldig vedtak om ikke minst 1/4 av stemmeberettige medlemmer er tilstede.
Stemmeberettigede er kun de medlemmer som har betalt kontingent.
5.6. I tilfelle stemmelikhet er formannens stemme utslaget. Alle valgresultater forelegges

omgående skriftlig JCNs styret til etterretning.
5.7. Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når styret bestemmer det, eller når minst

1/5 av medlemmene forlanger det og oppgir hva de ønsker behandlet. Ekstraordinær
generalforsamling innkalles med samme varsel som ordinær generalforsamling, og kan
bare behandle de saker som er nevnt i dagsorden. Minst 1/4 av de stemmeberettige
medlemmer må vare tilstede for at den ekstraordinære generalforsamlingen skal vare
beslutningsdyktig.
5.8. Ordinær og ekstraordinær generalforsamling kan fravike en hvilken som helst paragraf i

disse vedtekter eller i foreningens reglementer dersom 4/5 av de tilstedeværende
stemmeberettigede medlemmer samtykker det.
5.9. Vedtak avgjøres ved avstemming med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har foreningens

formann dobbeltstemme.

6. JCIDs kontrollkomitee
6.1. JCIDs kontrollkomitee skal ha overoppsyn med styrets aktiviteter dersom styret ikke

ivaretar sine forpliktelser iht vedtektene.
6.2. Kontrollkomiteen består av revisor med varamann.
6.3. Dersom JCID skal erklæreres inaktiv skal foreningens kontrollkomitee påse at JCIDs midler

tilfaller JCIN.

7. Vedtektsendringer
7.1. Forslag om endringer til disse vedtekter må innsendes skriftlig til styret, eller vare fremsatt

skriftlig senest 3 uker innen generalforsamling.
7.2. Vedtektsendringer kan bare foretas av general forsamlingen, og med minst 2/3 av de

avgitte stemmer.
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8. Eksklusjoner
8.1. Om et medlems opptreden har vart til skade for foreningen, eller andre saklige hensyn

tilsier det, kan et medlem ekskluderes av styret dersom minst 4/5 av styrets medlemmer
stemmer for. Medlemmet skal,før slik vedtak fattes, ha anledning til å uttale seg for styret.
8.2. Medlemmer som er ekskludert skal ha anledning til å påklage eksklusjonen for ordinær

generalforsamling. Klagen tas ikke til følge dersom minst 2/3 av de avgitte stemmer
stadfester eksklusjonen.

9. Ikrafttreden
9.1. Disse vedtekter er vedtatt 9. november 1999, og trer i kraft med umiddelbar virkning.
9.2. Reviderte vedtekter med endring av styresammensetting (erstatter past med påtroppende

formann vedtatt Genforsamling 14/1 1-02)
9.3. Reviderte vedtekter hvor navnet Junior Chamber Drammen erstattes av Junior Chamber

International (JCI) Drammen etter standard vedtatt internasjonalt og i Norge. Vedtatt GF
del B 18.
9.4. Reviderte vedtekter med endring av punkt 5.4.5 som gir at GF del A skal fastsette foreløpig

budsjett og kontingent for neste er. Dette er vedtatt endret til at GF del A skal fastsette
kontingent for neste år.
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