Standardvedtekter for barnegrupper
tilsluttet Norges Unge Katolikker (NUK)
(forslag – kan endres av lokallaget – og deretter godkjennes av NUK sentralt)
(Med barn menes her alle under 15 år)
§ 1. INNLEDNING
a. Lokallagets navn er

b. Lokallaget har sitt utspring i den katolske menigheten (eventuelt flere menigheter
eller nasjonalsjelesorgsgruppe).

c. Lokallaget er tilknyttet Norges Unge Katolikker (NUK), og er underlagt de
vedtekter som til enhver tid gjelder for NUK. Hvis det er uoverensstemmelser
mellom lokallagsvedtektene og NUKs vedtekter, går NUKs vedtekter foran.
§ 2. FORMÅL
Lokallagets formål er å fremme katolsk tro, fellesskap og handling slik disse er
beskrevet i NUKs formålsparagraf (står i NUKs vedtekter). Lokallaget skal arbeidet for at
formålet blir realisert blant barn i de(n) lokale menigheten(e) som lokallaget tilhører.
§ 3. OPPGAVER
a. Lokallaget skal tilby barn i menigheten(e) aktiviteter som fremmer deres katolske
identitet og som skaper et katolsk barnemiljø.
b. Lokallaget har sitt utspring i de(n) lokale menigheten(e) og skal søke å
samarbeide internt i denne/disse, fremfor alt med sogneprest og menighetsråd,
slik at menigheten(e)s arbeid for barn blir best mulig.
c. Lokallaget skal informere og bistå sine medlemmer slik at flest mulig får
kjennskap til aktuelle lokale, distriktsbaserte og sentrale arrangementer og være
behjelpelig slik at de som ønsker det, får mulighet til å delta i disse.
§ 4. MEDLEMSKAP
a. Alle som støtter NUKs formål, som skissert i NUKs formålsparagraf, kan være
medlemmer av lokallaget til og med det året de fyller 14 år. (Medlemmer av
lagets ledelse er unntatt denne øvre aldersgrensen, se under § 8.)
§ 5. KONTINGENT
Gjennom innbetaling av NUK-kontingenten, er man medlem både av lokallaget og av
NUK på nasjonalt plan ut kalenderåret.
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§ 6. FORMELLE KRAV TIL ET NUK-LOKALLAG FOR BARN
For at lokallaget skal være et godkjent lokallag i NUK må følgende krav oppfylles:
a. laget må ha minst 5 betalende medlemmer under 26 år
b. laget skal hvert år levere, til NUK, årsrapport og regnskap.
c. laget skal ha egne vedtekter, som til enhver til skal være godkjent av NUKs
Hovedstyre. Har laget ikke utarbeidet egne vedtekter, gjelder
standardvedtektene.
Hvis disse kriteriene ikke oppfylles, kan NUKs Hovedstyre vedta at laget ikke lenger er et
NUK-lokallag.
§ 7. LOKALLAGETS FORMELLE RETTIGHETER I NUK
a. Lokallaget kan sende 2 representanter (3 hvis lokallaget har over 100
medlemmer) med tale-, forslags- og stemmerett på NUKs Landsmøte.
b. Lokallaget har stemmerett ved valg av distriktsrepresentant og vararepresentant
i sitt distrikt (eller distriktsråd/distriktsstyre der dette finnes).
c. Lokallaget, såfremt det innfrir kriteriene, kan søke økonomiske ressurser fra
NUK, blant annet Driftstøtte og Prosjektstøtte.
§ 8. LOKALLAGETS ORGANER
d. Ledelsen
§ 9. LOKALLAGETS LEDELSE
e. Ledelsen består av én eller flere personer over 15 år.
f. Med mindre lokallaget selv lager spesifikke bestemmelser om hvordan ledelsen
velges/utpekes, er ledelsen en selvrekrutterende gruppe. (Disse egne
bestemmelsene må i så fall stå i lagets vedtekter.)
g. Hvis ledelsen består av flere enn én person, skal den avholde møter etter behov,
men minst én gang i halvåret.
h. Ledelsen har ansvar for lokallagets virksomhet i samsvar med vedtektene.
i. Ledelsen har ansvar for å oppfylle kriteriene i § 6 og for å varsle NUK sentralt om
endringer i ledelsens sammensetning.
§ 10. NEDLEGGELSE
Ledelsen kan beslutte å oppløse lokallaget. Denne beslutningen må meldes til NUK
sentralt. Før et slikt vedtak fattes, skal man undersøke om det ikke finnes muligheter for
å drive lokallaget videre, for eksempel ved å overlate ansvaret for det til andre personer
i menigheten. Ved nedleggelse stilles alle lokallagets eiendeler til disposisjon for
menigheten(e)s barne- og ungdomsarbeid.
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Signert

_________________________________________
Lokallagsleder
_________________________________________
Navn i blokkbokstaver

Dato

Sted
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