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Vedtekter for Unge Ledere 

Vedtekter for nettverksgruppen ”Unge Ledere” ved Norsk-Tysk Handelskammer.

Preambel 

”Unge Ledere” er en sammenslutning av Unge Ledere i tysk-norsk forretningsliv. 

§ 1 Navn, sete, forhold til Norsk-Tysk handelskammer 

1. Foreningens navn er „Unge Ledere ved Norsk-Tysk Handelskammer„ heretter 
”Unge Ledere”.

2. Unge Lederes sete er i Oslo. 

3. Unge Ledere fremmes og støttes organsisatorisk av Norsk-Tysk Handelskam-
mer, heretter „kammeret“.

§ 2 Formål 

Unge Ledere har som formål å knytte sammen Unge Ledere i det norsk-tyske for-
retningslivet med den hensikt å gi dem muligheten til utveksling av erfaring, ide-
er, kompetanse og kunnskap. 

§ 3 Medlemskap 

1. Man blir medlem gjennom innmelding, godkjenning av styret og betaling av 
medlemskontingent (bortfaller ved allerede eksisterende privatmedlemskap 
eller medlemskap i kammeret gjennom arbeidsgiver).

2. Medlemskapet innebærer forventning om aktiv programdeltakelse samt 
bidrag til utarbeidelse av programmet.

3. Målgruppen er personer med alder mellom 25 og 40 år.
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4. Forståelse av både tysk og norsk er en forutsetning for medlemskap, likevel 
blir også engelsk benyttet under arrangementene. Hvert enkelt medlem 
kommuniserer på det språket det selv behersker best.

5. Forespørsel om opptak sendes til gruppens sekretariat, dvs. avdelingen 
Members & Events ved kammeret.

6. Medlemskapet opphører ved skriftlig oppsigelse eller etter styrets beslut-
ning. Opphør ved oppsigelse blir effektiv ved årets slutt, dvs. 31. desember. 
Oppsigelsesfristen er tre måneder.

§ 4 Organer 

Unge Lederes organisasjon består av generalforsamlingen, styret og sekretariatet, 
sistnevnte ligger under avdelingen Members & Events ved kammeret.

§ 5 Generalforsamling

1. Generalforsamlingen utgjøres av alle medlemmer av Unge Ledere. 

2. Generalforsamlingens har myndighet til å bestemme: 
a) valg av styre  
b) valg av styrets talsperson  
c) vedtektsendringer  
d) ytterligere punkter på dagsorden etter behov 
e) oppløsning 

3. Generalforsamlingen finner sted i begynnelsen av hvert kalenderår, senest 
31.mars. 

4. Styret innkaller skriftlig til generalforsamling med vedlagt dagsorden senest 
to uker før møtet finner sted. Forslag til dagsorden kan fremmes innen fristen 
fastsatt i innkallingen.
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5. Alle medlemmer har stemmerett. Overdragelse av stemmeretten til andre er 
ikke tillatt. Generalforsamlingen er vedtaksdyktig uavhengig av antall tilste-
deværende medlemmer og beslutninger tas med simpelt flertall, med forbe-
hold av § 6.2. 

6. Det skal føres referat på alle generalforsamlingene.

§ 6 Styret

1. Styret leder Unge Ledere og bestemmer over alle forhold som ikke er forbe-
holdt generalforsamlingen. Styret består av styrets talsperson og maksimum 
tre, minimum to ytterligere medlemmer. I tillegg er et ytterligere sete forbe-
holdt en representant fra kammeret. Denne representerer kammerets interes-
ser i styret.

2. Kammerets representant har vetorett ved alle valg og endring vedtekter og 
ved alle øvrige beslutninger i generalforsamlingen og styret for å kunne sikre 
kammerets interesser.

3. Arbeidsområdene i Unge Leder deles mellom styremedlemmene. Hvert styre-
medlem er alene ansvarlig for sitt område.

4. Mandatet for medlemskap i styret varer ett år, deretter skal det på nytt legges 
ut til valg.

5. Alle styremedlemmer har stemmerett. Styret er vedtaksdyktig når minst halv-
parten av styremedlemmene er til stede, og beslutninger tas enstemmig av de 
tilstedeværende medlemmene.

§ 7 Styrets leder

1. Styrets leder representerer Unge Ledere utad og leder generalforsamlingen, 
arrangementer og styremøter. Ved forhindret fremmøte kan et annet styre-
medlem representere styrets leder.

2. Talspersonen velges blant styremedlemmene av generalforsamlingen.
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3. Talspersonen velges for ett år. 

4. Dersom talspersonen trekker seg, velger styret ny talsperson blant sty-
remedlemmene for resten av perioden.

§ 8 Kontingent

1. Unge Ledere avkrever årskontingent fra sine medlemmer i overensstem-
melse med § 3. 1. Beløpet fastsettes av styret. Ved inngåelse av medlems-
kap i første halvdel av kalenderåret betales full kontingent, deretter be-
tales kun halvparten. 

2. Ved utmeldelse blir ikke allerede betalte kontingenter tilbakebetalt. 
3. Medlemskasse og kontoer føres av kammeret på vegne av styret.

§ 9 Sluttbestemmelser 

Unge Ledere er medlemmer av "Wirtschaftsjunioren Deutschland”. Gjen-
nom denne organisasjonen foreligger også medlemskap i "Junior Chamber 
International”.

§ 10 Vedtektenes ikrafttreden 

Disse vedtektene ble vedtatt på konstituerende møte 4.mars 2013 og trer i 
kraft fra samme dato.
§ 6, avsnitt 1 ble forandret av generalforsamlingen den 11.2.2015 og 10.3.2016.


