Vedtekter
§ 1. Navn
Pinse Ung er en organisasjon av barne- og ungdomsgrupper lokalt
§ 2. Visjon
Vi ser menigheter med sunne ledere, som i samarbeid med hjemmet vinner barn og
unge for Jesus og fostrer dem til etterfølgelse av ham.
§ 3. Formål
Pinse Ung har som formål å lede barn og unge fram til en bevisst tro på Jesus Kristus og
hjelpe dem til en stadig vekst i sitt kristenliv. Videre er det et mål å veilede deres
livsførsel og motivere til å vinne andre for Kristus.
§ 4. Organisering
a. Barne- og ungdomsgrupper på lokalplanet.
Pinse Ung er organisert i lokale barne- og ungdomsgrupper tilknyttet lokale
kirker.
b. Nasjonal stab
Pinse Ung har en egen nasjonal stab med egen daglig leder.
c. Nasjonalt styre
Styret i Pinse Ung er organisasjonens sentrale ledelse.
Styret har som oppgave å koordinere arbeidet blant barn og ungdom og
inspirere og hjelpe de lokale gruppene i deres arbeid.
Styret består av 7 medlemmer med 3 varamedlemmer. Medlemmene og
varamedlemmene velges for 2 år av gangen.
Medlemmene kan gjenvelges to ganger (til sammen 6 år sammenhengende).
Skal vedkommende gjenvelges til styre- eller varaverv utover dette, er
karantenetiden 1 år.
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Valg av medlemmer og varamedlemmer skjer på årsmøtet, se pkt e.
Styret konstituerer seg selv.
Styret skal holde minst 4 møter per år. Utvalget er beslutningsdyktig med
minst 4 medlemmer til stede. 1. vara innkalles fast til styremøtene.
Daglig leder samt ansattes representant møter i styret med tale og
forslagsrett.
d. Valgkomité
Valgkomiteen består av 3 personer som velges på årsmøtet, se pkt e. Den
velges for 2 år av gangen. Fortrinnsvis velges 1 av medlemmene til komiteen
blant avtroppende eller tidligere styremedlemmer. 1 evt 2 medlemmer står på
valg hvert år. Valgkomiteen forbereder alle valg til årsmøtet.
e. Årsmøtet
Årsmøtet er Pinse Ungs høyeste organ og skal avholdes minst hvert 2. år.
Årsmøtet utlyses offentlig minst 2 måneder før møtet avholdes. Frist for
innsendelse av forslag settes til 1 mnd etter utlysningen. Innkalling med
årsberetning, budsjett, regnskap og evt. andre sakspapirer sendes ut 1 mnd
før årsmøtet.
Til årsmøtet kan hver lokale Pinse Ung-gruppe sende 1 representant.
Representanten må være valgt av gruppa og legitimere seg med fullmakt.
Alle medlemmer over 15 år i de lokale gruppene er valgbare som
styremedlemmer eller varamedlemmer samt til valgkomiteen i Pinse Ung.
Ved valg av representanter til styret bør det tas hensyn til om de er aktive
medlemmer i sine grupper, fordeling mellom barne- og ungdomsgrupper,
kjønn, geografi og at hovedvekten av representantene er under 30 år.
Det er en fordel at det finnes økonomisk kompetanse blant representantene.
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Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret i Pinse Ung avgjør det eller når
minst 10 grupper krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle
saker som det blir innkalt til. Kunngjøring om dette må skje med minst 1 mnd
varsel.
f.

Revisor
Den årsmøtevalgte revisor skal gi en revisjonsberetning til årsmøtet.

§ 5 Medlemskap
Alle kan bli medlemmer i Pinse Ungs barne- og ungdomsgrupper. Medlemskapet er
individuelt og registreres i den lokale barne- og ungdomsgruppe. Hovedtyngden av
medlemmer må være under 26 år i den enkelte lokale gruppe.
De lokale barne- og ungdomsgruppene må hvert år registrere inn årsrapport og rapport
om pengebruk i Pinse Ungs elektroniske medlemsdatabase.
§ 6 Arrangement
Alle Pinse Ung sine arrangement lokalt, regionalt og nasjonalt skal være rusfrie.
§ 7 Politiattest
Alle ledere over 18 år i den lokale gruppe skal innhente politiattest. Veiledning for
utstedelse av politiattest gjøres tilgjengelig hos Pinse Ung sentralt. Retningslinjer for
hvem det skal kreves attest for og behandling av attesten gitt av politiet, gjøres
tilgjengelig i samme dokument.
§ 8 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan bare avgjøres av årsmøtet med alminnelig flertall. Ved
tvistespørsmål i perioden mellom 2 årsmøter er det nasjonale styret i Pinse Ung
avgjørende organ.
§ 9 Oppløsning av Pinse Ung
Oppløsning av Pinse Ung kan bare skje ved 3/4 flertall på årsmøtet, og må behandles i 2
påfølgende årsmøter. I tilfelle oppløsning, skal Pinse Ung sine eiendeler tilfalle de ulike
lokale medlemsgruppene ut fra en fordeling i forhold til antall rapporterte tellende
medlemmer ved siste årsskifte.
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_______________________________________________________________
Vedtatt 7. oktober 1994
Endret 6. oktober 2001, 29. oktober 2004, 24. oktober 2008, 22. oktober 2010, 23. mai 2014, 04.
juni 2019 og 09. desember 2020
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