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Regionsgeneralforsamling 2015 - din mulighed for indflydelse
I Ungdomsringen sætter vi medlemsdemokratiet og medlemsindflydelsen højt. Derfor er de årlige regionsgeneralforsamlinger og kongressen vigtige elementer i driften og udviklingen af foreningen. Som medlem
tilhører du den region, som din klub eller ungdomsskole ligger i, og det er til regionsgeneralforsamlingen, du
kan gøre din indflydelse gældende.
I dette hæfte kan du se tider og steder for alle fem regionsgeneralforsamlinger, foreløbige programmer, den
vedtægtsbestemte dagsorden og de tidsfrister du skal være opmærksom på. Bagerst i hæftet finder du informationer om de vedtægtsændringer, der blev vedtaget på kongressen i 2014, og hvilken betydning de har.
Ifølge Ungdomsringens vedtægter §9 stk. 4 skal regionsgeneralforsamlingerne afholdes i perioden 15. september til 15. oktober. Regionsgeneralforsamlingerne i 2015 afholdes på følgende tidspunkter og steder.

Region
Region Syddanmark

Dato og tidspunkt
Torsdag den 17. september 2015
kl. 17.00-20.30

Region Nordjylland

Tirsdag den 22. september 2015
kl. 17.00-21.00

Region Sjælland

Torsdag den 1. oktober 2015
kl. 17.30-20.30

Region Hovedstaden

Mandag den 5. oktober 2015
kl. 17.00-21.00

Region Midtjylland

Tirsdag den 6. oktober 2015
kl. 17.00-20.00

Sted
Steenbjerg
Skibdrætvej 45
Sdr.Vilstrup, Nr.Bjært
6000 Kolding
Fritidscenter Vesterkæret
Skydebanevej 6
9000 Aalborg
UngHolbæk
Gl. Ringstedvej 32
4300 Holbæk
Fritids- og Ungdomsklub Cassiopeia
Finsensvej 39A
2000 Frederiksberg
Vejlby Skole
Vikærsvej 36
8240 Risskov

Alle ordinære medlemmer (klubber eller ungdomsskoler) har tre stemmer på regionsgeneralforsamlingen (dog kun én stemme pr. fremmødt person).
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Ungdomsringens opbygning
Kongressen
Ungdomsringen er opbygget som mange andre demokratiske foreninger med flere forskellige politiske organer. Den øverste myndighed er kongressen, som afholdes hvert år, sidste hele weekend i november. Kongressen udstikker de overordnede linjer for foreningens arbejde, godkender regnskab og vedtager budgettet for
den samlede forening. Det er også på kongressen Ungdomsringens formand, de to næstformænd og ungerådsformanden vælges.
Landsråd og Daglig Ledelse
Landsrådet består af 19 personer. Formanden, de to næstformænd, ungerådsformanden samt 15 landsrådsmedlemmer, valgt lokalt i de fem regioner (regionsformanden eller regionsnæstformanden, landsrådsmedlemmet og et af de to ungerådsmedlemmer fra hver region). Landsrådet varetager ledelsen af Ungdomsringen mellem kongresserne, og mødes mindst seks gange om året. Daglig ledelse udgøres af formanden, de to
næstformænd og sekretariatschefen, og de varetager ledelsen af Ungdomsringen mellem Landsrådsmøderne.
Regionerne
Ungdomsringens medlemmer (ungdomsskoler og klubber) er inddelt i fem regioner. Medlemmer i Grønland
og på Færøerne hører til region Nordjylland, og medlemmer i Sydslesvig hører til region Syddanmark. Hver
region har en regionsbestyrelse, hvis opgave er, på regionalt plan, at arbejde med aktiviteter for de unge,
klubmedarbejdere og ledere. Ligeledes skal de sikre den stærkest mulige kontakt mellem medlemmerne
(ungdomsskoler og klubber), regionsbestyrelsen og Landsrådet.
Ifølge vedtægternes §9 stk. 7 skal følgende dagsorden behandles på regionsgeneralforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
• Godkendelse af formandens beretning
4. Øvrige beretninger
5. Fremlæggelse af regnskab
• Debat af regnskab
• Godkendelse af regnskab
6. Indkommende forslag
7. Fremtidig virksomhed
8. Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jvf. § 9.stk 5
9. Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet, som også er landsrådsmedlem (valg i ulige år)
10. Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet (valg i lige år)
11. Valg af to revisorer
12. Valg af to revisorsuppleanter
13. Valg af kongresdelegerede og suppleanter (landsrådsmedlemmerne og ungerådsmedlemmerne
er forhåndsdelegerede og tæller dermed ikke med i antallet af delegerede, som skal vælges).
14. Valg af revisorer og suppleanter
15. Eventuelt
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Som det fremgår af dagsordenens punkt 8, vælges regionsbestyrelsen på generalforsamlingen. I §9 stk. 5 er
der redegjort for hvilke poster, der er valg til:
Der vælges:
•
•
•
•
•
•

1 regionsformand – min. 18 år (valg i ulige år)
1 næstformand – min 18 år (valg i ulige år)
1 landsrådsmedlem – min 18 år (valg i lige år)
1 økonomiansvarlig – min. 18 år
1 ungerådsmedlem, som også er Landsrådsmedlem (valg i ulige år)
1 ungerådsmedlem (valg i lige år)

Samme person kan ikke varetage flere poster i bestyrelsen.
Derudover kan der vælges én repræsentant for hver kommune, som endnu ikke er repræsenteret. Plus én
ekstra for hver 40.000 indbyggere i kommunen. Regionsformanden, Landsrådsmedlemmet samt de unge,
tæller ikke med i kommunerepræsentationen, og derfor kan der vælges mindst ét bestyrelsesmedlem fra
disse personers kommuner.
Der kan under alle omstændigheder vælges maks. fem repræsentanter fra samme kommune, inkl. de som
står uden for kommunerepræsentationen.

Hvordan kan jeg som medlem (ungdomsskole eller klub)
få indflydelse?
Der er flere forskellige måder, hvorpå både ansatte og unge i klubber og ungdomsskoler kan få indflydelse
på Ungdomsringens aktiviteter, kurser, konferencer og øvrige tilbud.
Bliv valgt til regionsbestyrelsen
Både unge og voksne kan vælges ind i regionsbestyrelsen og dermed få direkte indflydelse på, hvad der skal
arbejdes med i regionen. Det kan f.eks. være:
•
•

Aktiviteter for de unge i regionen f.eks. fodboldturnering, geocaching og besøg i
forlystelsesparker
Kompetenceudvikling af medarbejdere og frivillige f.eks. temamøder, kurser og
netværksarrangementer

Regionsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og bestemmer dermed selv, hvordan de vil arbejde
og f.eks. hvor ofte de mødes.
Stil forslag til regionsgeneralforsamlingen og få dine ideer gennemført
Man behøver ikke at være medlem af bestyrelsen for at nye ideer kan blive til virkelighed. Har du en idé til
en aktivitet eller kompetenceudvikling, som kan arrangeres på tværs af klubber og ungdomsskoler i regionen, så kan du fremlægge det på regionsgeneralforsamlingen under punkt 6 ”indkommende forslag”. Husk
at forslagene skal være sendt ind tre uger før generalforsamlingen for at kunne blive behandlet, og dermed
have muligheden for at blive til virkelighed. På de næste sider finder du dagsorden til alle fem regionsgeneralforsamlinger. Her står tidsfristen for indkommende forslag samt hvor de skal sendes hen. Der er ikke nogen
bestemt måde indkommende forslag skal udformes på. Det kan være alt fra et par linjer om temaet til et
fyraftensmøde eller en længere projektbeskrivelse af en ny aktivitet.
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Bliv valgt til Landsrådet
På regionsgeneralforsamlingen vælges bl.a. regionsformand, næstformand og landsrådsmedlem. Regionsformanden (eller næstformanden) og landsrådsmedlemmet sidder i Landsrådet og er dermed omdrejningspunktet for Ungdomsringens ledelse. Husk at der også er unge med i Landsrådet. En fra hver region plus
ungerådsformanden, som vælges på kongressen.
Frist for opstilling af kandidater til regionsformand og landsrådsmedlem
Som en del af de vedtægtsændringer, der blev vedtaget på kongressen i 2014, skal der indgives en skriftlig
opstillingsbegæring for valg til regionsformand og landsrådsmedlem. Under dagsorden for de enkelte regionsgeneralforsamlinger, som du finder på de næste sider, står tidsfristen for indsendelse af navne på kandidater til de to poster, samt hvor de skal sendes hen. Man kan opstille både sig selv og en anden person fra
en medlemsklub eller ungdomsskole til en af de to poster. Det kan f.eks. gøres ved at sende en mail med
teksten: ”Jeg vil gerne indstille person XX til posten som regionsformand for region Syddanmark”.
Det er nyt, at forslag til valg af regionsformand og Landsrådsmedlem skal sendes ind på forhånd. Det er dermed en forudsætning for valgbarhed til de to poster, at der er sket en skriftlig tilkendegivelse senest tre uger
før regionsgeneralforsamlingen. Da det fremgår af vedtægterne, at regionsformanden vælges i ulige år, er der
valg i ALLE regioner til denne post i år, uanset hvornår den nuværende regionsformand er valgt.
Bliv delegeret til kongressen
Det er også på regionsgeneralforsamlingen, at hver region vælger deres delegerede til kongressen. Ungdomsringens kongres er åben for alle medlemmer, men det er kun de, der er valgt som delegerede, som har
stemmeret. I dagsordenerne på de næste sider, kan du se, hvor mange delegerede de enkelte regioner har.
Ungerådet
Ligesom alle klubber og ungdomsskoler er omdrejningspunktet for Ungdomsringens arbejde, de unge. Derfor er de unge en vigtig del af demokratiet i foreningen. Der vælges to unge i hver regionsbestyrelse, som
deltager i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de voksne. En af de to unge, som er valgt til bestyrelsen, er
også valgt til Landsrådet og er med til at lede Ungdomsringen på landsplan. De i alt 10 unge, som er valgt
ind i de fem regionsbestyrelser, er samlet i et landsdækkende Ungeråd. Ungerådet mødes fire gange om året.
De deltager i flere af Ungdomsringens mange aktiviteter, afholder kurser og meget mere.
På alle generalforsamlinger vil unge, som sidder i Ungerådet, deltage og fortælle om Ungerådets arbejde
under spisningen. Her er der også mulighed for at få en uformel snak med de unge om Ungerådets arbejde.
Alle voksne, som deltager i regionsgeneralforsamlingerne, opfordres til at tage unge med, som har lyst til at
høre mere om, hvordan det er at sidde i regionsbestyrelsen som ung og være en del af Ungerådet.
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Program for Region Syddanmark
Torsdag den 17. september 2015, kl. 17.00 - 20.30
Sted:
Steenbjerg, Skibdrætvej 45, Sdr.Vilstrup, Nr.Bjært, 6000 Kolding
Program:
17.00 – 17.45
Aftenmåltid (tilmelding påkrævet)
			Under spisningen vil repræsentanter fra Ungerådet snakke med unge og voksne om
			Ungerådets arbejde.
17.45 – 18.15
Nyt fra Ungdomsringen på landsplan
			ved næstformænd Søren Olsen og Lars Holme
18.30 - 20.30 		
Regionsgeneralforsamling
			1.
Valg af dirigent
			2.
Valg af referent
			
3.
Formandens beretning ved Kim Ebbehøj
				a.
Godkendelse af formandens beretning
			4.
Øvrige beretninger
			5.
Fremlæggelse af regnskab
				a.
Debat af regnskab
				b.
Godkendelse af regnskab
			6.
Indkommende forslag
			7.
Fremtidig virksomhed
			
8.
Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jvf. § 9.stk 5
			
9.
Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet, som også er landsrådsmed				
lem (valg i ulige år)
			
10.
Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet (valg i lige år)
			
11.
Valg af to revisorer
			
12.
Valg af to revisorsuppleanter
			
13.
Valg af 19 kongresdelegerede og suppleanter (landsrådsmedlemmerne og
				
ungerådsmedlemmerne er forhåndsdelegerede og tæller dermed ikke med i
				
antallet af delegerede, som skal vælges).
			
14.
Valg af revisorer og suppleanter
			15.
Eventuelt
Der serveres kaffe, te og lidt sødt under mødet.
Regionsgeneralforsamlingen er åben for alle medlemmer uden tilmelding, men af hensyn til bestilling af forplejning skal tilmelding ske senest den 3. september til mol@ungdomsringen.dk.
Tidsfrister:
Idéer til behandling under punktet ”indkommende forslag”: 27. august kl. 17.00
Forslag til valg af regionsformand og landsrådsmedlem:
27. august kl. 17.00
Regnskab, navne på kandidater til regionsformand og/eller landsrådsmedlem samt evt. indkommende forslag
udsendes pr. almindelig post til alle medlemmer i regionen to uger før regionsgeneralforsamlingen.
Har du spørgsmål, så kontakt regionskonsulent Morten Larsen, tlf. 30 92 21 60 eller mol@ungdomsringen.dk.
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Program for Region Nordjylland
Tirsdag den 22. september 2015, kl. 17.00 - 21.00

Sted:
Fritidscenter Vesterkæret, Skydebanevej 6, 9000 Aalborg

Program:
17.00 – 17.30
Aftenmåltid (tilmelding påkrævet)
			Under spisningen vil repræsentanter fra Ungerådet snakke med unge og voksne om
			Ungerådets arbejde
17.30 – 18.00
Rusmiddel - Hvordan er de unges rusmiddel-kultur i 2015?
			ved Rusmiddelteamet i Aalborg		
18.00 – 18.30		
Nyt fra Ungdomsringen på landsplan
			ved næstformænd Søren Olsen og Lars Holme
18.30 - 21.00 		
Regionsgeneralforsamling
			1.
Valg af dirigent
			2.
Valg af referent
			
3.
Formandens beretning ved Rolf Bekker
				a.
Godkendelse af formandens beretning
			4.
Øvrige beretninger
			5.
Fremlæggelse af regnskab
				a.
Debat af regnskab
				b.
Godkendelse af regnskab
			6.
Indkommende forslag
			7.
Fremtidig virksomhed
			
8.
Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jvf. § 9.stk 5
			
9.
Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet, som også er landsrådsmed				
lem (valg i ulige år)
			
10.
Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet (valg i lige år)
			
11.
Valg af to revisorer
			
12.
Valg af to revisorsuppleanter
			
13.
Valg af 18 kongresdelegerede og suppleanter (landsrådsmedlemmerne og
				
ungerådsmedlemmerne er forhåndsdelegerede og tæller dermed ikke med i
				
antallet af delegerede, som skal vælges).
			
14.
Valg af revisorer og suppleanter
			15.
Eventuelt
Der serveres kaffe, te og lidt sødt under mødet.
Regionsgeneralforsamlingen er åben for alle medlemmer uden tilmelding, men af hensyn til bestilling af forplejning skal tilmelding ske senest den 8. september til sel@ungdomsringen.dk
Tidsfrister:
Idéer til behandling under punktet ”indkommende forslag”:		
Forslag til valg af regionsformand og landsrådsmedlem:		

31. august kl. 17.00
31. august kl. 17.00

Regnskab, navne på kandidater til regionsformand og/eller landsrådsmedlem, samt evt. indkommende forslag
udsendes pr. almindelig post til alle medlemmer i regionen to uger før regionsgeneralforsamlingen.
Har du spørgsmål, så kontakt regionskonsulent Søren Elmkær, tlf. 30 92 21 67 eller sel@ungdomsringen.dk.
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Program for Region Sjælland
Torsdag den 1. oktober 2015, kl. 17.30 - 20.30

Sted:
UngHolbæk, Gl. Ringstedvej 32, 4300 Holbæk

Program:
17.30 – 18.00
Aftenmåltid (tilmelding påkrævet)
			Under spisningen vil repræsentanter fra Ungerådet snakke med unge og voksne om
			Ungerådets arbejde
18.00 – 18.30
Nyt fra Ungdomsringen på landsplan
			ved næstformænd Søren Olsen og Lars Holme
18.30 - 20.30 		
Regionsgeneralforsamling
			1.
Valg af dirigent
			2.
Valg af referent
			
3.
Formandens beretning ved Nels Rasmussen
				a.
Godkendelse af formandens beretning
			4.
Øvrige beretninger
			5.
Fremlæggelse af regnskab
				a.
Debat af regnskab
				b.
Godkendelse af regnskab
			6.
Indkommende forslag
			7.
Fremtidig virksomhed
			
8.
Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jvf. § 9.stk 5
			
9.
Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet, som også er landsrådsmed				
lem (valg i ulige år)
			
10.
Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet (valg i lige år)
			
11.
Valg af to revisorer
			
12.
Valg af to revisorsuppleanter
			
13.
Valg af 20 kongresdelegerede og suppleanter (landsrådsmedlemmerne og
				
ungerådsmedlemmerne er forhåndsdelegerede og tæller dermed ikke med i
				
antallet af delegerede, som skal vælges).
			
14.
Valg af revisorer og suppleanter
			15.
Eventuelt
Der serveres kaffe, te og lidt sødt under mødet.
Regionsgeneralforsamlingen er åben for alle medlemmer uden tilmelding, men af hensyn til bestilling af forplejning skal tilmelding ske senest den 17. september til mol@ungdomsringen.dk.
Tidsfrister:
Ideer til behandling under punktet ”indkommende forslag”: 10. september kl. 17.30
Forslag til valg af regionsformand og landsrådsmedlem:
10. september kl. 17.30
Regnskab, navne på kandidater til regionsformand og/eller landsrådsmedlem, samt evt. indkommende forslag
udsendes pr. almindelig post til alle medlemmer i regionen to uger før regionsgeneralforsamlingen.
Har du spørgsmål, så kontakt regionskonsulent Morten Larsen, tlf. 30 92 21 60 eller mol@ungdomsringen.dk.
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Program for Hovedstaden
Mandag den 5. oktober 2015, kl. 17.00 - 21.00

Sted:
Fritids- og ungdomsklub Cassiopeia, Finsensvej 39A, 2000 Frederiksberg

Program:
17.00 – 17.45
Aftenmåltid (tilmelding påkrævet)
			Under spisningen vil repræsentanter fra Ungerådet snakke med unge og voksne om
			Ungerådets arbejde
17.45 – 18.15
Nyt fra Ungdomsringen på landsplan
			ved næstformænd Søren Olsen og Lars Holme
18.30 - 21.00 		
Regionsgeneralforsamling
			1.
Valg af dirigent
			2.
Valg af referent
			
3.
Formandens beretning ved Dennis Waldemar
				a.
Godkendelse af formandens beretning
			4.
Øvrige beretninger
			5.
Fremlæggelse af regnskab
				a.
Debat af regnskab
				b.
Godkendelse af regnskab
			6.
Indkommende forslag
			7.
Fremtidig virksomhed
			
8.
Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jvf. § 9.stk 5
			
9.
Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet, som også er landsrådsmed				
lem (valg i ulige år)
			
10.
Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet (valg i lige år)
			
11.
Valg af to revisorer
			
12.
Valg af to revisorsuppleanter
			
13.
Valg af 46 kongresdelegerede og suppleanter (landsrådsmedlemmerne og
				
ungerådsmedlemmerne er forhåndsdelegerede og tæller dermed ikke med i
				
antallet af delegerede, som skal vælges).
			
14.
Valg af revisorer og suppleanter
			15.
Eventuelt
Der serveres kaffe, te og lidt sødt under mødet.
Regionsgeneralforsamlingen er åben for alle medlemmer uden tilmelding, men af hensyn til bestilling af forplejning skal tilmelding ske senest den 21. september til lit@ungdomsringen.dk.
Tidsfrister:
Idéer til behandling under punktet ”indkommende forslag”: 14. september kl. 17.00
Forslag til valg af regionsformand og landsrådsmedlem:
14. september kl. 17.00
Regnskab, navne på kandidater til regionsformand og/eller landsrådsmedlem, samt evt. indkommende forslag
udsendes pr. almindelig post til alle medlemmer i regionen to uger før regionsgeneralforsamlingen.
Har du spørgsmål, så kontakt regionskonsulent Lisbeth Teglbjærg, tlf. 30 92 21 62 eller lit@ungdomsringen.dk.
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Program for Midtjylland
Tirsdag den 6. oktober 2015, kl. 17.00 - 20.00

Sted:
Vejlby Skole, Vikærsvej 36, 8240 Risskov

Program:
17.00 – 17.45
Aftenmåltid (tilmelding påkrævet)
			Under spisningen vil repræsentanter fra Ungerådet snakke med unge og voksne om
			Ungerådets arbejde
17.45 – 18.15
Nyt fra Ungdomsringen på landsplan
			ved næstformænd Søren Olsen og Lars Holme
18.30 - 20.00 		
Regionsgeneralforsamling
			1.
Valg af dirigent
			2.
Valg af referent
			
3.
Formandens beretning ved Casper Husted
				a.
Godkendelse af formandens beretning
			4.
Øvrige beretninger
			5.
Fremlæggelse af regnskab
				a.
Debat af regnskab
				b.
Godkendelse af regnskab
			6.
Indkommende forslag
			7.
Fremtidig virksomhed
			
8.
Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jvf. § 9.stk 5
			
9.
Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet, som også er landsrådsmed				
lem (valg i ulige år)
			
10.
Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet (valg i lige år)
			
11.
Valg af to revisorer
			
12.
Valg af to revisorsuppleanter
			
13.
Valg af 27 kongresdelegerede og suppleanter (landsrådsmedlemmerne og
				
ungerådsmedlemmerne er forhåndsdelegerede og tæller dermed ikke med i
				
antallet af delegerede, som skal vælges).
			
14.
Valg af revisorer og suppleanter
			15.
Eventuelt
Der serveres kaffe, te og lidt sødt under mødet.
Regionsgeneralforsamlingen er åben for alle medlemmer uden tilmelding, men af hensyn til bestilling af forplejning skal tilmelding ske senest den 22. september til sel@ungdomsringen.dk.
Tidsfrister:
Idéer til behandling under punktet ”indkommende forslag”: 15. september kl. 17.00
Forslag til valg af regionsformand og landsrådsmedlem:
15. september kl. 17.00
Regnskab, navne på kandidater til regionsformand og/eller landsrådsmedlem, samt evt. indkommende forslag
udsendes pr. almindelig post til alle medlemmer i regionen to uger før regionsgeneralforsamlingen.
Har du spørgsmål, så kontakt regionskonsulent Søren Elmkær, tlf. 30 92 21 67 eller sel@ungdomsringen.dk.
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Vedtægtsændringerne og deres betydning
På kongressen den 29. november 2014 vedtog de delegerede en række ændringer af Ungdomsringens
vedtægter. På de næste sider vil de væsentligste ændringer og deres betydning blive gennemgået. Ungdomsringens nye vedtægter kan findes på hjemmesiden under ”Om Ungdomsringen”.
Medlemsret
De gamle vedtægter
Klubber oprettet efter ungdomsskoleloven kunne optages som ordinære medlemmer.
Ændringer
Det er præciseret, at ungdomsskoler kan optages som ordinære medlemmer. Ligeledes kan klubber oprettet
efter lov om erhvervsskoler optages som ordinære medlemmer.
Betydning
Da klubber oprettet efter ungdomsskoleloven kan optages som ordinære medlemmer, kan også ungdomsskoler optages som ordinære medlemmer. Dette er nu præciseret. Det er tilføjet, at klubber oprettet på
erhvervsskoler kan blive ordinære medlemmer, hvilket den nye erhvervsskolereform, som træder i kræft efter
sommerferien 2015, åbner op for.
Sammenlægning af kongressen og ungdomskongressen samt oprettelse af et ungeårsmøde
De gamle vedtægter
Før kongressen 2014 var kongressen delt i to dele. Ungdomskongressen, som var de unges øverste myndighed, og den samlede kongres for både unge og voksne.
Ændringer
Ungdomskongressen er nedlagt, og der er oprettet et ungeårsmøde. Det har betydning for dagsordenen på
kongressen. Ungeårsmødet er åbent for alle unge.
Betydning
Der er nu kun en samlet kongres, som er øverste myndighed for hele foreningen. Det betyder, at Ungerådsformanden aflægger sin beretning og vælges på kongressen. Oprettelsen af et ungeårsmøde sikrer, at de
unge fortsat har deres eget forum, hvor de blandt andet kan beslutte, hvad der skal arbejdes med det kommende år. Der sker dog ingen personvalg, da det foregår ude i regionerne eller på den samlede kongres.
Da ungeårsmødet er åbent for alle unge, er der ikke længere en begrænsning på, hvor mange der må deltage
fra den enkelte medlemsklub/ungdomsskole eller fra den enkelte region.
Oprettelsen af et årsmøde
Ændring
Det er tilføjet, at der i forbindelse med kongressen afholdes et årsmøde, der er åbent for alle medlemmer af
Ungdomsringen.
Betydning
Årsmødet omkranser kongressen med forskelligt ungdomsrelateret indhold.
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Valg af ungerådsmedlemmer
De gamle vedtægter
Før kongressen 2014 fremgik det af vedtægterne, at der skal vælges 2 ungerådsmedlemmer og 2 suppleanter for ungerådsmedlemmerne i hver region (§9 stk. 5). Ungerådet var repræsenteret i Landsrådet med fire
unge, der blev valgt på ungdomskongressen. Der var ingen krav til fordelingen mellem regionerne. Valgperioden for Ungerådsmedlemmerne var et år.
Ændringer
Det er ændret til, at der nu på hver regionsgeneralforsamling skal vælges:
1 ungerådsmedlem som også er medlem af Landsrådet (valg i ulige år)
1 ungerådsmedlem (valgt i lige år)
2 suppleanter for Ungerådsmedlemmet, som også er medlem af Landsrådet (valg i ulige år)
2 suppleanter for Ungerådsmedlemmet (valg i lige år)
Valgperioden for Ungerådsmedlemmerne er ændret til to år.
Følgende er ligeledes blevet tilføjet:
Et medlemskab som ung hos et medlem er en forudsætning for at være valgbar til Ungerådet. Et tilhørsforhold hos et medlem er en forudsætning for at være valgbar til øvrige poster (§9 stk. 6).
Betydning
Da ungerådets repræsentanter i Landsrådet ikke længere vælges centralt på ungdomskongressen, men lokalt,
vil alle fem regioner i fremtiden have en repræsentant. Herudover sider den kongresvalgte ungerådsformand
også i Landsrådet, hvilket betyder at de unge er repræsenteret med seks frem for fire unge. Dermed går
Landsrådet fra 17 til 19 medlemmer.
Jf. §9 stk. 6 skal man være medlem af en klub eller ungdomsskole som ung for at blive valgt til Ungerådet, og
man skal have en tilknytning til et medlem (ungdomsskole eller klub) for at være valgbar til øvrige poster.
Definitionen af et tilhørsforhold afgøres af Landsrådet ved tvivlsspørgsmål.
Valgperiode
De gamle vedtægter
Valgene til regionsbestyrelsen trådte i kraft med det samme efter generalforsamlingen.
Ændring
Det er tilføjet, at valg til regionsbestyrelsen først træder i kraft efter kongressens afslutning (§9 stk. 6)
Betydning
Det betyder, at den nuværende bestyrelse forsætter arbejdet indtil kongressens afslutning. Det vil sige, at
eventuelle nyvalgte først indtræder i bestyrelsen (og i Ungerådet) efter kongressens afslutning. Dermed fortsætter det gamle Landsråd og ungeråd også frem til og med kongressen.
Det har dermed også indflydelse på valget af delegerede til kongressen, da Landsrådet og Ungerådet er forhåndsdelegeret. Det vil sige, at det er den gamle formand/næstformand, det gamle Landsrådsmedlem og de
gamle Ungerådsmedlemer, der ikke skal vælges som delegerede, da de er forhåndsdelegeresde. De nyvalgte
skal derimod vælges som delegerede, hvis de ønsker at deltage i kongressen med stemmeret, da de først
tiltræder deres post efter kongressens afslutning.
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Minimumskrav til en regionsbestyrelse
De gamle vedtægter
I de gamle vedtægter var der ikke opsat minimumskrav til sammensætningen af en regionsbestyrelse.
Ændringer
En regionsbestyrelse skal bestå mindst af:
		Regionsformand
		Økonomiansvarlig
		Landsrådsmedlem
		
Ungerådsmedlem, der også er medlem af Landsrådet.
		
Samme person kan ikke varetage flere poster.
Betydning
Hvis disse poster ikke kan besættes, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, umiddelbart efter
generalforsamlingens afslutning. Hvis samme person i dag varetager flere poster i bestyrelsen, skal vedkommende fratræde en eller flere poster, således at vedkommende kun har en post.
Indstilling af personer til regionsformand og Landsrådsmedlem
Ændring
Følgende er blevet tilføjet i de nye vedtægter:
Forslag til valg af regionsformand og Landsrådsmedlem skal være fremsendt til regionsbestyrelsen senest tre
uger før generalforsamlingen og udsendes sammen med dagsordenen.
Betydning
Hvis der ikke er indkommet forslag til kandidater til de to poster senest tre uger før generalforsamlingen,
vil det ikke være muligt at gennemføre generalforsamlingen på lovlig vis, og dermed skal der indkaldes til en
ekstraordinær.
Stemmeret og tilhørsforhold
De gamle vedtægter
De gamle vedtægter specificerede ikke, hvor mange stemmer hver person kan have eller hvor medlemmerne på Færøerne og i Grønland har deres medlemsrettigheder.
Ændringer
Medlemmer på Færøerne og i Grønland har deres medlemsrettigheder i region Nordjylland.
Hvert ordinært medlem har tre stemmer på regionsgeneralforsamlingen. Der kan kun afgives én stemme
per fremmødt person. Ved afstemninger gælder simpelt flertal.
Sletning af otteårsreglen
De gamle vedtægter
Den maksimale funktionsperiode for de to næstformænd var otte år.
Ændring
Reglen er slettet.
Råd og vejledning
Hvis I har spørgsmål til de nye vedtægter, de indvirkninger de har eller vedtægterne generelt, kan I kontakte
Politisk konsulent Henrik Oversø, tlf. 30 92 21 68 eller heo@ungdomsringen.dk.
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Implementering af vedtægtsændringen
Proces for implementeringen af ændringerne af Ungdomsringens vedtægter, vedtaget på kongressen 2014
Alle ændringerne træder i kraft efter afslutningen af kongressen 2014 med følgende undtagelser:
Kongres
§5 stk. 4: Der vælges en Ungerådsformand på kongressen i 2015, selvom der står i vedtægterne, at dette valg
skal ske i lige år. Valgperioden for denne person er kun et år.
§5 stk. 2: Kongressen 2015 består af 153, i stedet for de 154, som fremgår af vedtægterne. Dette skyldes, at
det nuværende Landsråd er valgt efter de gamle vedtægter, da valgene hertil fandt sted forud for kongressen
2014.
Regioner
§8 stk. 5: Begge ungerådsmedlemmer vælges i 2015. Valgperioden for det ungerådsmedlem, som ifølge vedtægterne skal vælges i lige år, er ved implementeringen kun et år i stedet for den vedtægtsbestemte periode
på to år.
Ligeledes vælges alle fire suppleanter til ungerådet i 2015, og valgperioden for de to, som normalt vælges i
lige år, er kun et år.
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Kongres og årsmøde 2015
En del af de vedtægtsændringer, der blev foretaget på kongressen i 2014 vedrører kongressens udformning.
Den tidligere ungekongres er lagt sammen med kongressen. Derfor er der nu én samlet kongres for både
unge og voksne, men de unge bibeholder dog deres eget fora ved det nye ungeårsmøde, som er oprettet.
Herudover skal der i forbindelse med kongressen afholdes et årsmøde, der er åbent for alle medlemmer af
Ungdomsringen, også de som ikke er delegeret til kongressen. På årsmødet vil der være oplæg, workshops
og meget mere. Det er årets største samlingspunkt for Ungdomsringens medlemmer og samarbejdspartnere.
Kongressen er sammensat af 154 delegerede i alt (pga. implementeringen af vedtægtsændringerne dog 153 i
2015) fordelt således:
		
Landsrådet og Ungerådet:		
24 delegerede (23 i 2015)
		
8 voksne og 4 unge fra hver region: 60 delegerede
De resterende 70 delegerede fordeles i forhold til antal ordinære klubmedlemmer i regionerne.
I 2015 fordeler det sig således:
		Region Nordjylland: 			6
		Region Midtjylland:			15
		Region Syddanmark:			7
		Region Sjælland:			8
		Region Hovedstaden:			34
Årsmødet og kongressen afholdes den 27. – 28. november
i Kedelhuset, Papirfabrikken 72, 8600 Silkeborg
Der kommer flere informationer om årsmødet og kongressen i forbindelse med regionsgeneralforsamlingerne.
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