Distrikt Oslo vedtekter
Distrikt Oslo

Begrepsforklaring
DIO: Distrikt Oslo
NUK: Norges Unge Katolikker

§1

NUK- Distrikt Oslo er en sammenslutning av lokallag med opphav innad i Oslos menigheter.

§2

Alle medlemmer av DIO må være betalende medlemmer av NUK.

§3

Lokallag i DIO har èn demokratisk struktur med fulle rettigheter som enhet i organisasjonen

§4a

Lokallag som er en del av DIO må ha minst én representant på årsmøtet til DIO

§4b

Lokallag kan ta med barne- og ungdomsarbeideren i menigheten sin, men han/hun har ikke stemmerett med
mindre han/hun er representant i et annet lokallag.
Lokallagsleder kan finne en annen til å representere lokallaget om vedkommende selv ikke kan møte opp til
alle møter i DIO sammenheng.

§5

DIO core er DIO sitt styre. DIO core består av lokallagsrepresentanter.

§6a

Alle ungdomsgrupper innenfor DIO må være fordelt inn i lokallag.

§6b

Hvis lokallaget ønsker, kan de opprette et lokallagsstyre. Leder blir med i DIO core, og nestleder blir vara.

§7a

Årsmøtet er DIOs høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år.
Det kan innkalles til ekstraordinært Årsmøtet på minst 1 måneds varsel når DIO core eller halvparten av
lokallagene krever det.
Med stemmerett:
Maks 2 representanter fra hvert lokallag (inklusiv barnekor og ministrantlag)
Med tale- og forslagsrett
Ansatte i NUK/DIO
Barne- og ungdomsarbeidere
Prester
Gjester og observatører
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§7b

Innkalling til møte samt forslag til vedtektsendringer skal være utsendt seneste 3 måneder før møtedato.
Kunngjøringen om Årsmøtet skal offentliggjøres på alle DIO plattformer.
Saker som skal behandles oppfordres til å sende til DIO core 1 uke før.
Vedtektsendringer kan tas opp under årsmøtet.
Forslag til dagsorden, årsrapport, arbeidsprogram, regnskap og budsjett, oversikt over kandidatene til
valgene og eventuelt andre sakspapirer skal være utsendt senest 14 dager før møtedato.
Valg av kandidater kan skje på Årsmøtet, og dermed kan man fokusere på andre saker på NUKs Landsmøte
(LM). Dvs at man innstiller DIO leder på Årsmøtet, og det gjøres offisielt på LM. Dette kan da endres
dersom noen er i mot det, men ikke kunne delta på Årsmøte.

§7c

DIO core skal delta på LM.

§7d

Alle lokallag som har vært tilsluttet i NUK i minst 1 måned har rett til å være representert på Årsmøtet.
Hvert lokallag kan sende to representanter med tale-, forslags- og stemmerett.

§8

På Årsmøtet skal følgende saker behandles:
-Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden.
-Valg av ordstyrere, referenter og to protokollunderskrivere.
-DIOs årsrapport.
-Regnskap og revisjonsberetning.
-Årshjul.
-Eventuelle forslag til vedtektsendringer.
-Budsjett.
-Eventuelle utnevnelser av æresmedlemmer.
-Eventuelle andre saker på dagsorden.
-Valg.
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§9a

Årsmøtet er øverste organet i DIO mellom møtene
Det består av:

Med stemmerett:
-Distriktrepresentanter (leder og nestledere)
-2 lokallagsrepresentanter
Med tale- og forslagsrett:
-Medlem av styret i NUK
-Ansatte i DIO
-Barne- og ungdomsrepresentanter
§9b

DIO core er stemmeberettigede når ⅓ møter.

§9c
Arbeidsoppgaver:
-DIO core er retningsgivende organ for DIO
-DIO core skal forberede langtidsprogram til Årsmøtet, og følge dette opp i perioden.
-DIO core har ansvar for at budsjettet blir fulgt, samt revidering av budsjettet.
§9d

DIO core avholder minst 3 møter mellom årsmøtene

§10
Økonomisk utvalg består av generalsekretæren og økonomisk ansvarlig.
Utvalget skal:
Forberede budsjettforslag til Årsmøtet.
Ved behov forberede revidert budsjett til DIO core.
Gi råd til DIO core om DIOs økonomi ved behov.
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§11a

DIO skal benytte en offentlig godkjent revisor.

§11b

Revisors oppgave er å revidere regnskapene, og å etterse at de økonomiske disposisjoner er i samsvar med
vedtektene og Årsmøtets vedtak.

§11c

Revisor gir egen beretning over regnskapet til DIO core. Beretningen legges fram for årsmøtet når dette
avholdes

§11d

Revisor kan ikke ha andre tillitsverv i organisasjonen.

§12a

Endringer av eller tillegg til nåværende vedtekter kan kun vedtas av Årsmøtet med ⅔ flertall.

§12b

En vedtektsendringer trer i kraft etter avslutningen av det Årsmøtet der endringene ble vedtatt, med mindre
Årsmøtet med ¾ flertall vedtar noe annet.

§13

Menighetene, ved menighetsrådet, gir klagerett over lokallagenes drift, i forhold til DIOs formål. Klageorgan vil være DIO core. DIO core skal i alle klagesaker innhente rådgivende uttalelse fra menighetens sogneprest. I klagesaker av prinsipiell betydning skal DIO core forelegge saken for Årsmøtet.

§14a

Oppløsningen av DIO må vedtas av to etter hverandre følgende ordinære Årsmøter med ⅔ flertall.

§14b

Forslag om oppløsning må være kunngjort senest 4 måneder før Årsmøtet

§14c

Ved vedtak om oppløsning bestemmer det siste Årsmøtet over anvendelsene av DIOs midler, etter råd fra
Norsk Katolsk Bisperåd. Det siste valgte DIO core fungerer som avviklingsstyre.

