
 

Parat UNGs Vedtekter 
 
§ 1 – VIRKEOMRÅDE/FORMÅL 
Parat UNG er Parats ungdomsarbeid. Parat UNG omfatter arbeid blant Parats medlemmer 
inntil fylte 35 år. 
 
Parat UNG skal: 

● Være høringsinstans for Parats hovedstyre 
● Representere målgruppen i Parats landsmøte og hovedstyre (jf. §§ 12 og 13) 
● Bidra til at Parats medlemmer inntil fylte 35 år får fremmet sine synspunkter og høres 
● Være Parats unge ansikt utad, med fokus på vekst og verving 
● Fremme målgruppens økonomiske, faglige, sosiale, kulturelle og politiske interesser. 
● Arbeide for at unge tillitsvalgte gis et sosialt og faglig nettverk, med muligheter til å 

utføre sine verv for medlemmene 
● Delta i YS ung nettverket 
● Parat UNG er forpliktet til å arbeide for å oppfylle tiltak i den til enhver tid gjeldende 

tiltaksplan i Parat 
● Ivareta unge tillitsvalgte og bidra til at Parat får flere unge medlemmer med tillitsverv 

 
§ 2 - ÅRSMØTE 
Årsmøtet skal bestå av et representativt utvalg av Parats tillitsvalgte og kontaktpersoner inntil 
35 år. Årsmøtet er Parat UNGs øverste organ, og holdes hvert år innen utløpet av desember.  
 
Innkalling til årsmøte skjer skriftlig med minst 4 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet på 
årsmøtet skal være Parat UNGs styre i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Endelig 
saksliste og saksdokumenter skal være de innkalte i hende senest 1 uke før årsmøtet avholdes. 
 
Parat UNGs styre utarbeider egne retningslinjer som regulerer representasjonsordning for 
årsmøtet, herunder kriterier for utvelgelse av delegater, antall delegater og finansiering av 
årsmøtet. Parat HS vedtar retningslinjene sammen med vedtektene. 
 
Saker på årsmøtet 
På årsmøtet skal følgende saker behandles: Konstituering og valg av møteleder, referent og to 
representanter til å undertegne protokollen 
Godkjenning av:  

● Innkalling 
● Saksliste 
● Årsberetning 
● Regnskap 
● Innkomne forslag 
● Eventuelt 

 
Valg 
Hvert 3. år og ved supplering vil man ha valg av UNG-styre, valgkomité og UNG-delegater til 
landsmøtet. Valgår for Parat UNG er året etter landsmøtet.  
Årsmøtet skal velge leder og nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlem (i rekkefølge) 
til styret. Dersom årsmøtet ikke bestemmer annet, velges hvert verv separat. Det skal tilstrebes 
kontinuitet i styret. Det bør også tilstrebes kjønnsbalanse blant styrets faste medlemmer. 
UNG-styrets medlemmer samt alle fremmøtte tillitsvalgte og kontaktpersoner som har betalt 



 
kontingent, eller som tilfredsstiller kravene for elev-, student- eller lærlingemedlemskap, har 
stemmerett. 
Valg skal skje skriftlig hvis én av de fremmøtte, stemmeberettigede krever det. 
Årsmøtet er vedtaksdyktig når vedtaksdyktig styre og minst ti stemmeberettigede personer er 
til stede. 
Vedtak fattes med alminnelig flertall av de fremmøtte, stemmeberettigede representantene.  
 
Valgkomité 
Valgkomiteen består av leder og to medlemmer. Medlem av valgkomiteen kan ikke samtidig 
inneha styreverv, og kan ikke stille til valg. Parat UNGs styre utarbeider egne retningslinjer 
som regulerer valkomiteens ansvar og oppgaver.  
Parat UNG styret innstiller valgkomiteen til årsmøtet. 
 
Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte avholdes snarest, og senest innen 6 uker, når styret vedtar dette eller 
når 1/3 av representantene på siste ordinære årsmøtet skriftlig krever dette. Innkalling med 
saksliste og saksdokumenter skal skje med minst 4 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan 
kun behandle de saker som er nevnt i sakslisten. 
 
§ 3 – STYRET 
Styret i Parat UNG leder Parat UNG mellom årsmøtene. Årsmøtet kan legge føringer for 
styrets arbeid innenfor rammene av disse vedtektene og Parats vedtekter.  
 
Styremøter 
Styremøter avholdes ved behov, men minimum fire ganger årlig. Det føres referat fra møtene, 
og referatet skal gjøres tilgjengelig for Parats hovedstyre, landsmøtet og regionutvalgene. 
Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 
Alle valg er for 3 år og følger Parats landsmøtesyklus.  
 
Roller i styret 
Dersom årsmøtet ikke har innvendinger konstituerer styret seg selv, og skal minimum fordele 
disse ansvarsområdene på styrets medlemmer; PR og strategi, økonomiansvar og referent. 
 
Kriterier for styremedlemmer 
Styret skal så langt det er mulig gjenspeile målgruppen med tanke på kjønn, alder og 
arbeidslivssektorer. For å kunne velges til styreverv må kandidatene være yngre enn 35 år. 
Styremedlemmer som passerer aldersgrensen mens de innehar styreverv, blir sittende i sitt 
verv ut valgperioden. Dersom årsmøtet ikke bestemmer noe annet, er Parat UNGs leder også 
Parat UNGs representant i Parats hovedstyre og nestleder dennes vara. 
 
Dersom ett eller flere av styrets medlemmer går av før deres periode er over, velges nytt 
styremedlem på neste årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Den som trer inn på slikt 
grunnlag sitter ut inneværende valgperiode for gjeldende styre. Styret kan i samråd med 
valgkomiteen oppnevne en erstatter for avgått styremedlem frem til neste årsmøte eller 
ekstraordinære årsmøte kan avholdes.  
 
§ 4 – UNG- DELEGATER TIL PARATS LANDSMØTE 
Parat UNGs årsmøte velger to UNG- delegater og én vara til hvert landsmøte i Parat. UNG- 
delegater og vara skal velges fra medlemsmassen. I tillegg møter Parat UNGs representant i 
Parats hovedstyre som stemmeberettiget delegat på landsmøtet. Dersom det innkalles til 



 
ekstraordinært landsmøte i Parat, møter UNG-delegatene fra siste ordinære landsmøte til det 
ekstraordinære landsmøtet. 
 
§ 5 – ØKONOMI 
Parat UNG tildeles en årlig budsjettramme av Parat. Parat UNG disponerer denne rammen 
innenfor Parats og Parat UNGs vedtekter, retningslinjer og prinsipper. 
 
§ 6 – UTFORMING, TOLKING OG ENDRING AV VEDTEKTENE 
Disse vedtektene er vedtatt av Parats hovedstyre basert på forslag fra Parat UNGs årsmøte. 
Tolkingsspørsmål om disse retningslinjene avgjøres av Parats hovedstyre. Parat UNGs styre 
skal høres i saken. Dersom retningslinjene blir oversatt til nynorsk eller andre språk, skal 
bokmålsversjonen ligge til grunn for alle tolkninger. Årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte i 
Parat UNG kan, med minst 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede, henstille til 
hovedstyret om å endre disse retningslinjene. Dersom hovedstyret ønsker å endre 
retningslinjene uten slik henstilling, skal Parat UNGs styre høres i saken. 
 
Årsmøtet gir Parat-ung styret fullmakt til redaksjonelle endringer som grammatikk og 
skrivefeil. 
 
§7 HONORAR 
Parat UNGs styre følger de til enhver tid foreliggende retningslinjer i Parat hva gjelder 
honorar. Parat UNG har ingen frikjøpte medlemmer i styret, men kan benytte seg av frikjøp 
ved utvalgte arrangementer innenfor budsjett. 
 
--------------------------------- 
-Disse vedtektene ble sist revidert på årsmøtet til Parat UNG den 17.10.2020.  
------------------------------------ 
 


