Vedtekter for Norske 4H-alumner

Vedtatt på årsmøtet i Norske 4H-alumner den 24.07.2016.

§ 1 Navn
Norske 4H-alumner.
§ 2 4H-alumn
En 4H-alumn er en som har mottatt 4H-plaketten.
§ 3 4H-alumnmedlem
• Alle som er medlem av fylkets 4H-alumnklubb, Norske IFYE-alumner, er alumnmedlem i en
4H- klubb eller direktemedlem i Norske 4H-alumner.
• Alle som har gjort en spesiell innsats for 4H-arbeidet i minst 4 år, eller en som har vært
junior/senior 4H-medlem i minst 4 år, har fylt 18 år og ikke er på vei til plaketten, kan søke om
å bli alumnmedlem.

§ 4 Organisasjonsmessig plassering
Norske 4H-Alumner er organisasjonsmessig underlagt 4H Norge sitt landsstyre. 4H-alumn
virksomheten er en del av 4H Norge.
§ 5 Målsetting
Norske 4H-alumner skal være 4H-alumnmedlemmene sitt bindeledd i hele organisasjonen.

Norske 4H-alumner skal:
• være der for 4H-alumnmedlemmene og 4H-alumnklubbene.
• styrke 4H-alumnmedlemmenes posisjon i organisasjonen gjennom økt rekruttering og
markedsføring av 4H-alummedlemmer.
• øke engasjementet blant 4H-alumnmedlemmer både på fylkes-, lands- og internasjonalt plan.
• bidra til sosiale og gode aktiviteter og møteplasser for 4H-alumnmedlemmer, og i aktuelle
sammenhenger andre 4H-medlemmer
• arbeide og legge til rette for at 4H-alummedlemmene skal kunne bruke sin kunnskap og
erfaring til 4H-organisasjonens beste.

§ 6 Årsmøte
Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til landsleir
eller nordisk leir. På årsmøtet har alle 4H-alumner nevnt i § 3 møte og talerett.
Følgende har stemmerett:
• 1 stemme pr. påbegynte 25. 4H-alumnmedlem i fylket, med maksimalt 5 stemmer pr. 4Halumnklubb.
Antall delegater beregnes på grunnlag av betalende medlemmer pr. 1.juni samme kalenderår.
Medlemmene må også være registrert hos 4H Norge.
Ordinært årsmøte skal behandle:
• Godkjenning av stemmerett for delegater
• Melding fra styret i Norske 4H-alumner
• Revidert regnskap
• Prinsipielle saker fra 4H-alumnklubbene og 4H Norge sitt landsstyre må framlegges for
Norske 4H-alumner sitt styre 3 måneder før årsmøtet.
• Handlingsprogram (behandles partallsår og revideres oddetalsår).
• Budsjett.
• Valg
o Styret består av 8 medlemmer.
 Leder velges hvert år



Følgende verv velges på landsleir:
• Kasserer
• Sekretær
• 2. vara
• 3. vara
 Følgende verv velges på nordisk leir
• Nestleder
• Styremedlem
• 1. vara
o Valgkomité på tre (3) medlemmer med funksjonstid tre (3) år.
Det velges ett (1) medlem hvert år
o Valg av revisor
o Valg av representant for 4H-alumnene til årsmøtet i 4H Norge
Valget skjer i opplistet rekkefølge.
Valgperioden for styremedlemmene og varaene er 2 år, med unntak av leder som velges hvert
år.
Minimum to av medlemmene i styret bør sitte i to perioder.
Styret bør ikke bestå av flere enn 2 personer fra ett fylke.
Sakspapirer, sammen med valgkomiteen sitt forslag blir utsendt 1 måned før årsmøtet.
§ 7 Styret
Styret har som oppgave å lede arbeidet i Norske 4H-alumner mellom årsmøtene etter målsettingene i
§ 5. Styret benytter handlingsprogrammet som sitt styringsverktøy i sitt
arbeid.
§ 8 Vedtektsendring.
Forslag om endring av vedtektene til Norske 4H-alumner må være styret i hende senest 6 måneder før
årsmøtet.
Forslag til nye vedtekter skal være utsendt til 4H-alumnklubbene senest 4 måneder før årsmøtet.
Vedtektsendring krever 2/3 flertall.
§ 9 Oppløsing av Norske 4H-Alumner
Dersom Norske 4H-alumner slutter å fungere, skal 4H Norge forvalte eiendeler og midler. Dette skal
oppbevares i 5 år. Dersom det innen denne tiden ikke er kommet i gang organisert 4H-alumnarbeid på
landsplan, skal midlene brukes til opplæring av 4H-alumnmedlemmene til kursinstruktører,
oppgavehjelpere o.l. og eiendelene tilfaller 4H Norge.

