Vedtekter

En undergruppe av OHF

Stiftet 22 april 2009 (interim)

27. April 2010 (offisielt)

§1.
Formål
Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og
kompetanseutvikling av unge engasjerte i handel og servicenæringen.
Dette skal oppnås gjennom kurs, møter, foredrag og sosiale samlinger. Vi vil med denne
typen arrangementer skape et nettverk som bidrar til å løfte utviklingen i handel og
servicenæringen i Oslo.
Som en undergruppe av Oslo Handelsstands Forening(OHF), vil vi jobbe mot å forene
lang erfaring og gamle tradisjoner med nye trender og nye krav fra en bransje i stadig
utvikling.

§2
Organisering/mandat/myndighet
Young Retailers (heretter forkortet til YR) er organisert som en undergruppe underlagt
Oslo Handelsstands Forening (heretter forkortet til OHF), YR kan ikke drive arbeid som
bryter eller går i mot Oslo Handelsstands Forenings vedtekter. Oslo Handelsstands
Forening har kontrollerende og utøvende myndighet i forhold til YR`s organisering og
organisatoriske arbeid. OHF har full beslutningsmyndighet ovenfor YR. OHF har
rettigheter til navnet Young Retailers og navnet kan derfor ikke brukes i sammenhenger
som OHF ikke har godkjent. OHF`s myndighet utøves gjennom OHF`s styre delegert til
en representant fra OHF`s sekretariat. YR kan ikke drive med aktiviteter, arbeid som vil
være i konkurranse med OHF`s virksomhet. OHF`s styrende organer kan beslutte å vedta
opphør av YR. Med YR menes alle YR`s organisasjonsmessige organer.

§3.
Medlemskap
Aldersgrensen på medlemskapet er fra 18 år til 35 år. Medlemskapet er personlig og man
er medlem i OHF i undergruppen YR. For å bli medlem i undergruppen YR må man være
student innen handelsfag eller heltidsansatt innen handel og servicenæringen. Alle
medlemmer betaler kontingent som fastsettes av generalforsamlingen i OHF. Hvert
medlem har en stemme, forutsatt at forfalt kontingent er betalt. Utmeldelse må skje
skriftlig innen 31. desember før man trer ut.
Krav om eksklusjon av et medlem skal fremmes skriftlig for styret i OHF med
begrunnelse og undertegnet med navn. Finner styret kravet begrunnet, har det anledning
til å ekskludere medlemmet.
Et ekskludert medlem kan innanke saken til årsmøtet, som avgjør den med simpelt
flertall. Inntil anke er avgjort, skal medlemmet anses som suspendert. Fremmer styret
krav om eksklusjon gjelder samme ankebehandling.

§4
Kontingenten
Personlige medlemmer betaler kontingenten fastsatt av styret i OHF. Er kontingenten
ikke betalt ved årets utgang, kan medlemmer strykes uten at undergruppen YR`s krav på
forfalt kontingent på den måte bortfaller.

§5
Undergruppens årsmøte
Undergruppens øverste myndighet er generalforsamlingen i OHF. Ordinære årsmøter for
undergruppen avholdes hvert år innen utgangen av april måned og før
generalforsamlingen i OHF. Ekstraordinært årsmøte for undergruppen innkallelse av
styret når dette finner det mulig nødvendig, eller når minst 2/3 av medlemmene skriftlig
krever det. Ethvert betalende medlem i YR kan delta på undergruppens årsmøte og har
stemmerett. YR har et årsmøte som har til hensikt å organisere YR`s aktiviteter,
innkalling og stemmerett her er organisert på samme måte som OHF`s generalforsamling.
Ordinære og ekstraordinære årsmøter for undergruppen innkalles skriftlig med minst 1
måneds varsel til alle undergruppens medlemmer. Innkallelsen skal inneholde saksliste
for årsmøtet.
I det ordinære årsmøtet behandles følgende saker:
a. Registrering og opptelling av stemmeberetige
b. Valg av møteleder
c. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden.
d. Valg av 1 person som sammen med møteleder til å undertegne protokollen.
e. Beretning om virksomheten i det foregående kalenderår.
f. Orientering av budsjett/prosjektregnskap.
g. Valg av
a. styrets leder for 1 år,
b. 2 styremedlemmer for 2 år,
c. 2 styremedlemmer for 1 år.
d. 2 vara- medlemmer for 1 år
h. Valg av 3 medlemmer til Valgkomiteen. Medlemmene innstilles av styret og
velges under årsmøtet
i. Andre saker som styret eller øvrige ønsker forelagt. Forslag som medlemmer
ønsker forelagt må oversendes styret minst 6 uker før årsmøtet skal avholdes.

Vedtak fattes med simpelt flertall, om ikke annet er bestemt. I tilfelle stemmelikhet, gir
møtelederens stemme utslaget.
Ingen kan bli valgt til noe tillitsverv i Young Retailers etter fylte 35 år.

§ 6.
Styret
YR ledes av et styre på 5 medlemmer inklusive styreleder, valgt av årsmøtet i YR.
Valgperioden er 1 år. Styret skal representere et tverrsnitt av undergruppens
medlemsmasse, men må alltid bestå av en fra administrasjonen i OHF.
Styreleder skal velges ved særskilt valg for 1 år av gangen.
Styret velger selv nestleder blant styrets medlemmer. Gjenvalg kan finne sted. Et medlem
kan ikke ha mer enn 6 års sammenhengende funksjonstid.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet
gjør fungerende styreleders stemme utslaget. Styret leder undergruppen YR og er
ansvarlig for regnskap, økonomi og utarbeidelse av budsjett. Det har besluttende og
bevilgende myndighet når intet annet er bestemt i vedtekter eller av årsmøtet. YR`s leder
og styremedlemmer forplikter YR aktiviteter i felleskap.
Det kan oppnevne komiteer til å arbeide med spesielle spørsmål.
Styret holder møter så ofte styreleder finner det nødvendig eller når minst to
styremedlemmer forlanger det. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.
Utskrift av styreprotokollen sendes styrets medlemmer.

§ 7.
Vedtektsendringer
Forslag om endringer i vedtekter må være innsendt til styret innen 31. Desember.
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på årsmøtet. Blanke stemmer
ansees som ikke avgitte stemmer. Unntak: §1 og §2 kan ikke endres uten tilslutning fra
styret i OHF.

§ 8.
Valgkomité
Valgkomiteen skal overfor årsmøtet foreslå kandidater til alle valg. Den trer sammen
innen desember måned året før etter innkallingen fra styret, og avgir innstillingen innen
utgangen av februar.
Valgkomiteens forslag skal ta utgangspunkt i foreningens vedtekter – særlig § 1,2 og 5.
Valgkomiteen består av 3 medlemmer som innstilles av styret i YR og som velges ved
årsmøtet, med en funksjonstid 1 år. Valgkomiteen velger selv sin leder blant komiteens
medlemmer.

§ 9.
Sammenslutning og deling
Sammenslutning med andre næringsorganisasjoner i Oslo eller deling av undergruppen
ansees ikke som oppløsning.
Vedtak om sammenslutning eller deling og nødvendige vedtektsendringer i den
forbindelse treffes etter samme regler som for vedtektsendringer. Styret plikter seg i
så fall å utarbeide en plan for sammenslutningen eller delingen som årsmøtet skal stemme
over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra Oslo
Handelsstand Forening.

§10
Oppløsning
Young Retailers kan kun oppløses etter vedtak i OHF hovedstyre. En slik bestemmelse
skal være innlevert for styret innen 31. Desember.
Gjenværende midler som ikke er bundet av andre avtaler, regler eller vedtak, tilfaller
Oslo Handelsstand Forening.

