Vedtekter for Industri Energi Ung
§ 1 Formål
Industri Energi Ung skal være et organ for Industri Energi sine unge medlemmer og har som formål å:
(1)
Arbeide for økt fokus på ungdomsarbeid i klubbene/avdelingene, Industri Energi samt LO.
(2)
Aktivt arbeide med skolering av unge tillitsvalgte gjennom kurs, konferanser og andre arenaer som er
hensiktsmessige.
(3)
Være en ressurs ved oppstart av lokale ungdomsutvalg og sikre at våre unge medlemmer får
nødvendig hjelp til planlegging og utførelse av lokale arrangementer og samlinger.
(4)
Arbeide for å sikre frihet, solidaritet og likeverd uten hensyn til kjønn, seksuell legning, etnisitet,
religion, livssyn eller kulturelle holdninger.
(5)
Fokusere på samarbeid med fagorganiserte nasjonalt, så vel som internasjonalt, for å øke vår
kunnskap, forståelse for aktuelle kamper og sikre at vi sammen står sterke i solidaritet.
(6)
Industri Energi Ung skal jobbe målrettet med fagligpolitiske saker og samtidig være partipolitisk
uavhengig.
§ 2 Styrende organer
(1)
Ungdomskonferansen
(2)
Ungdomsutvalget
(3)
Arbeidsutvalget
§ 3 Ungdomskonferansen
(1)
Ungdomskonferansen er Industri Energi Ung sitt øverste organ.
(2)
Ungdomskonferansen skal avholdes årlig på tid og sted som fastsettes av Industri Energis
ungdomsutvalg.
(3)
Tid for ungdomskonferansen skal fastsettes av Industri Energis ungdomsutvalg senest 6 måneder før
den avholdes.
(4)
Medlemmer i Industri Energi kan delta på ungdomskonferansen og ha stemmerett til og med det året
de fyller 33 år.
(5)
Ungdomskonferansen fatter vedtak om den endelige dagsorden og forretningsorden.
(6)
Ungdomskonferansen godkjenner Industri Energis ungdomsutvalg sin årsberetning.
(7)
Uttalelser fra ungdomskonferansen skal sendes ut til alle samarbeidskomiteer samt legges ut på
hjemmesidene til Industri Energi.
§ 4 Ungdomskonferansens myndighetsområde
Ungdomskonferansen skal:
(1)
Behandle og fatte vedtak i alle saker som er oppført på den vedtatte dagsorden.
(2)
Gjennomføre valg av nye representanter til Industri Energis ungdomsutvalg.
(3)
Velge en valgkomité på 3 + 1 medlemmer for perioden frem til neste ungdomskonferanse.
(4)
Velge en kontrollkomite på 3 + 1 medlemmer for perioden frem til neste ungdomskonferanse.
(5)
Gjøre eventuelle endringer i Industri Energi Ung sine vedtekter.
(6)
Vedta handlingsplan for Industri Energis ungdomsutvalg.
§ 5 Industri Energis ungdomsutvalg
(1)
Industri Energis ungdomsutvalg er det øverste organ mellom ungdomskonferansene. Utvalget fatter
vedtak i alle spørsmål som ikke er avgjort av ungdomskonferansen.
(2)
Industri Energis ungdomsutvalg består av 10 medlemmer totalt:
(a)
Leder (ungdomssekretær)
(b)
1. Nestleder (ungdomssekretær)

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

(9)
(10)
(11)

(c)
2. Nestleder
(d)
5 Medlemmer
(e)
1. varamedlem og 2. varamedlem
Varamedlemmene deltar på alle møter, med tale- og forslagsrett.
Leder og 1.nestleder skal ha base på Industri Energis kontorer i Stavanger i organisasjonsavdelingen.
Alle medlemmer av ungdomsutvalget velges for en periode på to år. Leder og 1. nestleder velges
annethvert år, for to år om gangen. Varamedlemmer velges for ett år om gangen.
Industri Energis ungdomsutvalg møtes minst 5 ganger i året.
Ved møter i Industri Energis ungdomsutvalg har medlemmene møteplikt. Uteblir et medlem fra 2
møter etter hverandre uten å melde gyldig forfall, skal det utelukkes fra utvalget og første
varamedlem rykker opp som fast medlem.
Dersom et medlem av ungdomsutvalget trekker seg eller utelukkes som følge av ugyldige møteforfall
kan utvalget suppleres. Valgkomiteen innstiller en ny kandidat, mens ungdomsutvalget som det
høyeste organet mellom ungdomskonferansene foretar selve suppleringsvalget.
Hvis leder trekker seg har 1. nestleder fortrinnsrett på ledervervet. 2. nestleder har fortrinnsrett på å
rykke inn på fulltid ved bortfall av leder eller 1.nestleder. Hvis et av medlemmene i AU bortfaller
innstiller valgkomiteen en kandidat av de faste medlemmene i utvalget som ny 2. nestleder.
Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. For å være vedtaksdyktig må minst halvparten av
utvalget være til stede.
Industri Energis ungdomsutvalg skal, ved første utvalgsmøte sette ned en konferansekomité som skal
planlegge og gjennomføre den årlige ungdomskonferansen.
Ungdomsutvalget plikter å lette kontrollkomiteens arbeid ved at komiteen holdes løpende oppdatert
gjennom referater fra utvalget.

§ 6 Arbeidsutvalget
(1)
Arbeidsutvalget består av leder og 1. og 2. nestleder.
(2)
Arbeidsutvalget skal gi innstilling i saker som behandles av Industri Energis ungdomsutvalg, samt ta
avgjørelse i saker som Industri Energis ungdomsutvalg har gitt fullmakt til.
§ 7 Valgkomite
(1)
Valgkomiteen består av 3 personer + 1 vara.
(2)
Valgkomiteens innstilling skal legges frem to uker før valget finner sted.
(3)
I valgkomiteens innstilling skal det legges vekt på bransje, geografisk tilhørighet, alder, kjønn og
erfaring. Ved valgkomiteens innstilling av leder, 1.- og 2. nestleder bør erfaring fra det sentrale
ungdomsutvalget spesielt vektlegges.
(4)
Valgkomiteen kommer med innstilling til ny valgkomite.
(5)
Valgkomiteen kommer med innstilling til ny kontrollkomite.

§ 8 Handlingsplan
Handlingsplanen er styrende for arbeidet i Industri Energis sentrale ungdomsutvalg for det kommende år.

§ 9 Kontrollkomite
(1)
Kontrollkomiteen består av 3 personer + 1 vara.
(2)
Komiteen skal føre kontinuerlig tilsyn med Industri Energis ungdomsutvalg og at forvaltningen av
ungdomsarbeidet er i tråd med uttalelser, handlingsplan, vedtak og vedtekter.
(3)
Komiteen har rett til, når som helst, å utføre kontroll.
(4)
Kontrollkomiteen legger frem sin beretning på ungdomskonferansen.
(5)
Kontrollkomiteen har møter så ofte den selv finner det nødvendig, dog minst to ganger i året.

§ 10 Alder
(1)
Øvre aldersgrense for å bli valgt til ungdomsutvalget er til og med det året en fyller 31 år. Øvre
aldersgrense for å bli valgt til kontrollkomite og valgkomite er til og med året en fyller 32 år.
(2)
Medlemmer kan delta og ha stemmerett på ungdomskonferansen og andre ungdomsarrangementer
til og med det året man fyller 33 år.

