Europabevegelsens vedtekter
§ 1 Europabevegelsens formål og tilknytning
Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa.
Europabevegelsens mål er at Norge blir fullverdig medlem i EU.
Europabevegelsen skal bidra til økt kunnskap om EU og Europa og sette aktuelle europeiske
spørsmål på dagsorden.
Europabevegelsen er medlem i European Movement International.

§ 2 Organisasjon, medlemskap og kontingent
Europabevegelsen er en frivillig, partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon. Alle individer
som støtter bevegelsens formål kan bli medlemmer.
Organisasjoner og bedrifter kan bli støttemedlem i Europabevegelsen.
Individuelt medlemskap er en forutsetning for å inneha tillitsverv i organisasjonen.
Medlemmer kan velge om de vil ha tilhørighet til et lokalt Europalag eller til den sentrale
organisasjonen.
Kontingent betales direkte til Europabevegelsen sentralt.
Landsmøtet vedtar kontingentens størrelse.

§ 3 Europabevegelsens organer
Europabevegelsen har følgende besluttende organer: Landsmøtet og Sentralstyret.
Sentralstyret vil søke råd hos lagsmøte i overordnede politiske og prinsipielle saker.

§ 4 Landsmøtet
Landsmøtet er Europabevegelsens øverste besluttende organ.
Landsmøtet er åpent for medlemmer, presse og andre.
4.1. Innkalling
Ordinært Landsmøte avholdes hvert andre år innen utgangen av november måned.
Landsmøtet innkalles med minst 3 - tre - måneders skriftlig varsel.
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4.2 Møte- og stemmerett
Landsmøtets delegater består av Sentralstyret, delegater fra Europalagene og
Europeisk Ungdom. Delegatene må ha innbetalt kontingent for inneværende år.
Hvert Europalag tildeles 1 - en - delegat for de første 100 medlemmer, og 1 – en representant for de følgende påbegynte 100 medlemmer.
Europalag kan også velge vararepresentanter for de valgte delegater.
Delegatberegningen baserer seg på antall betalende medlemmer i foregående år.
Europalag kan velge å sende observatører til Landsmøtet. Observatører kan innvilges
talerett.
Europeisk Ungdom er representert med 3 – tre – delegater som utpekes av
organisasjonen selv.
4.3 Beslutningsdyktighet og vedtak
Landsmøtet er beslutningsdyktig når lovlig innkalling og delegatenes fullmakter er
godkjent, og når minst 2/3 av registrerte delegater er til stede.
Vedtak fattes med alminnelig flertall.
4.4 Vedtektsendringer
Forslag som ønskes behandlet på Landsmøtet skal sendes Sentralstyret gjennom
Europalaget senest 6 uker før møtet. Innkomne forslag skal med Sentralstyrets
innstilling sendes delegatene senest 4 uker før Landsmøtet.
Vedtektsendringer besluttes av Landsmøte. For gyldig beslutning kreves 2/3 flertall av
de avgitte stemmene.
Vedtak trer normalt i kraft ved landsmøtets slutt, med mindre landsmøtet vedtar
annet med 2/3-flertall av alle stemmeberettigede.
Fortolkningsspørsmål behandles i Sentralstyret etter innstilling fra Kontrollkomiteen.
4.5 Saksliste
1. Konstituering
a. Valg av dirigenter
b. Godkjenning av forretningsorden
c. Valg av møtereferenter
d. Valg av tellekorps
e. Valg av redaksjonskomite
f. Valg av fullmaktskomite
g. Valg av protokollunderskrivere
2. Godkjenning av årsberetning
3. Godkjenning av regnskap
4. Kontrollkomiteens redegjørelse
5. Behandling av vedtektsendringer
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6.
7.
8.
9.

Fastsetting av kontingent
Behandling av program for neste landsmøteperiode
Behandling av innkomne forslag og uttalelser
Valg av Sentralstyret
a. Leder
b. Nestleder
c. 5 styremedlemmer
d. Inntil 3 varamedlemmer
10. Valg av valgkomite, leder og 4 medlemmer
11. Valg av Kontrollkomite
12. Valg av revisor
4.6 Innkomne forslag
Sentralstyrets innstilling til program sendes Europalagene og delegatene senest 4
uker før Landsmøtet.
Frist for å sende forslag til resolusjoner og endringsforslag til programmet til
behandling på Landsmøtet er 1 uke før Landsmøtets start.
Forslag til vedtektsendringer reguleres i §4.4.
4.7 Ekstraordinært Landsmøte
Ekstraordinært Landsmøte holdes når Sentralstyret vedtar det og/eller når minst 30
% av Europalagene krever det. Ekstraordinært Landsmøte innkalles med minst 1 - en måneds skriftlig varsel til Europalagene. Med innkallingen skal følge saksliste.
Ekstraordinært Landsmøte kan bare behandle de saker som meldes i
møteinnkallingen. Møtet avholdes som ordinært Landsmøte etter regelen i § 4.1.

§ 5 Lagsmøte
5.1 Rolle
Lagsmøtet er sentralstyrets rådgivende organ mellom landsmøtene.
Lagsmøtet rådføres i viktige prinsipielle og politiske spørsmål forelagt av
sentralstyret.
5.2 Sammensetning
Lagsmøtet består av Sentralstyret og representanter fra hvert Europalag og fra
Europeisk Ungdom.
5.3 Innkalling
Lagsmøtet innkalles når Sentralstyret eller minst 1/3 av Europalagene finner det
nødvendig, og minimum en gang i året.
Innkallingen skjer skriftlig med minimum to måneders varsel.
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§ 6 Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen skal bestå av 3 uavhengige representanter som ikke innehar andre formelle
verv i Europabevegelsen.
Kontrollkomiteen skal påse at Landsmøtets vedtak blir iverksatt og gjennomført.
Kontrollkomiteen skal høres i forhold vedrørende fortolkning av vedtekter.
Kontrollkomiteen rapporterer til Landsmøtet.

§ 7 Valgkomiteen
Valgkomiteen skal avgi sin innstilling til Landsmøtet for valg av Sentralstyret og
Kontrollkomite senest 2 uker før Landsmøtet.
Valgkomiteen har fullmakt til å supplere Sentralstyret og Kontrollkomiteen i perioden ved
behov.

§ 8 Sentralstyret
8.1 Myndighet
Sentralstyret er Europabevegelsens besluttende organ mellom Landsmøtene.
Sentralstyret har 7 medlemmer og består av leder, nestleder, samt 5
styremedlemmer. I tillegg kan det velges inntil 3 varamedlemmer i rekkefølge.
Leder i Europeisk Ungdom deltar med fulle rettigheter. Europeisk Ungdom kan selv
velge fast vara.
Sentralstyret har ansvaret for at Europabevegelsens virksomhet blir drevet i samsvar
med organisasjonens vedtekter og Landsmøtets vedtak. Sentralstyret beslutter i alle
saker som ikke er tillagt Landsmøtet.
Sentralstyret kan opprette et Arbeidsutvalg (AU). AUs mandat og sammensetning
bestemmes av sentralstyret.
Sentralstyret utarbeider retningslinjer for signaturrett og fullmakt ved økonomiske
disposisjoner.
8.2 Beslutningsdyktighet og stemmerett
Vedtak fattes i Sentralstyret med alminnelig flertall av avgitte stemmer. Ved
stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Sentralstyret er vedtaksdyktig når
minst halvparten av medlemmene er til stede.
Dersom medlemmer av Sentralstyret og/eller Kontrollkomiteen trekker seg fra sitt
verv i løpet av perioden kan Sentralstyret fatte vedtak om supplering av medlemmer
etter innstilling fra Valgkomiteen. Dersom det er valgte vararepresentanter rykker
disse opp i den rekkefølgen de er valgt.
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8.3
Sentralstyret kan opprette utvalg innenfor avgrensede tema og politikkområder.
Utvalgenes mandat og sammensetning bestemmes av Sentralstyret.

§ 9 Europalag
Europalagene skal arbeide i samsvar med formålet og vedtektene for Europabevegelsen.
9.1 Årsmøtet
Europalagets medlemmer har møte- og stemmerett på Årsmøtet. Årsmøtet skal
avholdes innen utgangen av juni måned og innkalles med minst 14 dagers varsel.
Årsmøtet behandler årsmelding, regnskap, arbeidsplaner og foretar valg av
Europalagets styre.
Europalagene plikter å sende inn godkjent årsmelding, regnskap, balanse og
årsmøteprotokoll umiddelbart etter avholdt årsmøte og senest innen utgangen av
juni.
Delegater til landsmøtet skal normalt velges på årsmøte eller på særskilt
medlemsmøte.
Årsmøtet kan også gi fullmakt til Europalagets styre å velge delegater på et senere
tidspunkt.
Det kan innkalles til ekstraordinært Årsmøte når Europalagets styre og/eller 1/3 av
medlemmene krever det.
9.2 Styret
Europalagene ledes av et styre bestående av minimum 3 medlemmer. Det kan i
tillegg velges inntil 3 varamedlemmer i rekkefølge.
Vedtak fattes med alminnelig flertall av avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er
lederens stemme avgjørende. Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets
medlemmer er til stede.
9.3 Opprettelse og nedleggelse av Europalag
Sentralstyret i Europabevegelsen godkjenner opprettelse av nye Europalag.
Opprettelse av Europalag må endelig bekreftes i det påfølgende Landsmøtet.
Dersom et Europalag ikke oppfyller sine forpliktelser i tråd med § 8.1, kan
Sentralstyret overta forvaltningen av lagets midler.
Landsmøtet kan med alminnelig flertall nedlegge Europalag uten aktivitet.
9.4 Finansiering
Europalagene tildeles drifts- og aktivitetsstøtte fra Europabevegelsen. Tildeling skjer
etter søknad, og kriterier fastsettes av Sentralstyret.
Lagene skal kun disponere konto hos Europabevegelsens bankforbindelse.
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§ 10 Sekretariatet
Generalsekretæren står for den daglige ledelsen av Europabevegelsen.
Generalsekretæren står ansvarlig overfor Sentralstyret og forbereder og iverksetter saker for
Sentralstyret.
Øvrig personale ansettes av og rapporterer til generalsekretæren.
Generalsekretæren ansettes av Sentralstyret i en åremålsperiode på 5 - fem - år. Åremålet
kan fornyes en gang.

§ 11 Europeisk Ungdom
Samarbeidet mellom Europeisk Ungdom og Europabevegelsen reguleres av en egen avtale
som revideres årlig.

§ 12 Eiendeler og økonomiske midler
Dersom et Europalag nedlegges, skal dets økonomiske midler tilføres sentralleddet og
midlene vil inngå som en del av Europalagenes drifts- og aktivitetsstøtte.

§ 13 Eksklusjon
Medlemmer som opptrer til skade for organisasjonen kan ekskluderes av Sentralstyre med
2/3 flertall.

§ 14 Oppløsning
Oppløsning av organisasjonen kan bare skje på Landsmøtet.
Vedtak om oppløsning må behandles av to påfølgende Landsmøter. Andre gangs vedtak må
fattes med minst 2/3 flertall.
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