Vedtatt på Landsmøtet 2017

FORMÅL
§1
Norges Unge Katolikker (NUK) er en sammenslutning av lokallag som har sitt
utspring i de katolske menighetene i Norge eller andre instanser i Kirken. NUK
som organisasjon baserer sitt arbeid på troskap til Kirken og arbeider i samråd
med biskopene på stiftsplan, og sogneprestene i de enkelte menighetene.
Organisasjonen er til for alle unge katolikker i Norge: barn, ungdom og unge
voksne. Som katolsk organisasjon hører NUK inn under biskopenes hyrdeansvar
og følger deres avgjørelser i Norsk Katolsk Bisperåd i spørsmål som gjelder
katolsk tro og moral. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.
NUK skal gjennom:
Tro:
- Bygge opp en katolsk identitet hos de unge.
- Synliggjøre en levende og ung kirke.
Fellesskap:
- Være et møtested hvor en kan oppleve et fellesskap med andre unge, i
katolske omgivelser.
- Strebe etter flerkulturelt mangfold.
- Styrke vårt fellesskap i Kristus og feire det i messen.
Handling:
- Fremme veksten i troen og skape engasjement i Kirken og i samfunnet, og
svare på de nye utfordringer vi møter der.
- Være en ressurs for barne- og ungdomsarbeidet i menighetene.
- Lære å gjenkjenne Kristus i våre medmennesker og handle deretter.

MEDLEMSKAP
§2
Medlem av NUK er enhver individuelt innmeldt person under 35 år, samt ledere
i NUKs lokallag/grupper og tillitsvalgte (herunder menes også menighetens
barne- og ungdomskontakt), som har betalt medlemskontingenten.
Medlemskap forutsetter tilslutning til NUKs formål.
Personer over 35 år kan være støttemedlemmer av NUK.

§3

Personer som har gjort en særlig innsats for katolsk barne- og ungdomsarbeid
kan av landsmøtet utnevnes til æresmedlemmer av NUK.
Landsmøtet fastsetter kontingentens størrelse og fordeling.

DEN LOKALE VIRKSOMHETEN
§4a
NUKs grunnleggende enheter er lokallagene. Et lokallag er en demokratisk
struktur med fulle rettigheter som enhet i organisasjonen. Andre grupper som
har en annen indre struktur som utelukker en demokratisk oppbygging, kan
godkjennes som tilsluttet NUK.
§4b
For et lokallag i NUK gjelder følgende krav:
• det skal bestå av minst 5 betalende medlemmer under 26 år.
• det skal hvert år leveres årsmelding og årsregnskap til NUK sentralt.
• det skal ha NUK som første del av navnet.
• det skal ha egne vedtekter som er godkjent av NUKs arbeidsutvalg (AUV) og
slutte seg til NUKs formålsparagraf.
• det må ha et valgt styre bestående av leder, nestleder og kasserer. Styret
velges på lagets årsmøte. Dersom færre enn 3 av lokallagsmedlemmene er
over 15 år unntas lokallaget fra denne regelen (barne- og juniorgrupper).

§4c

§4d

§4e
§4f

§4g

Lederen i lokallaget må ha fylt 15 år.
For at andre grupper skal godkjennes som tilsluttet av NUK, må følgende krav
oppfylles:
• den skal bestå av minst 5 betalende medlemmer.
• den skal hvert år leveres årsmelding og årsregnskap til NUK sentralt.
• det skal ha egne vedtekter som er godkjent av AUV og slutte seg til NUKs
formålsparagraf.
Nedleggelse av lokallag kan skje med minst 2/3 av stemmene på et møte der
alle lagets medlemmer er innkalt. Ved nedleggelse stilles alle eiendeler til
disposisjon for menighetens barne- og ungdomsarbeid. Arbeidsutvalget kan
innvilge unntak fra denne regelen dersom særskilte grunner taler for dette.
Tilknytning til NUK kan oppheves av AUV dersom lokallaget eller gruppen ikke
lenger oppfyller kravene i henholdsvis § 4 b og 4c.
NUK legger til grunn at ansvaret for barne- og ungdomsarbeidet ligger i
menighetene. NUK ønsker et helhetlig samarbeid i og med menighetene.
Samarbeidet kan fremmes gjennom en valgt barne- og ungdomskontakt.
Medlemmer i NUK under 15 år skal tas med i råd i sine respektive lokallag for
saker som vedgår dem. Lokallagets representant skal videreformidle ønsker
gjennom sin deltagelse på LM og gjennom NUKs barneutvalg (BU).

DEN REGIONALE VIRKSOMHETEN
§5a
NUKs lokallag, andre tilsluttede grupper og de menighetsbaserte barne- og
ungdomskontaktene er fordelt i distrikter for å fremme regionalt samarbeid.
Distriktenes antall og geografiske fordeling fastsettes av landsmøtet (LM).
§5b
Hvert distrikt kan, om aktørene i § 5 a finner det ønskelig, opprette distriktsråd.
Dersom et distrikt har et distriktsråd, med leder og nestleder, blir lederen
distriktets representant og nestlederen vararepresentant til landsstyret (LS).

§5c

Dersom et distrikt ikke har distriktsrådsleder, velges distriktsrepresentanten slik:
Enten: Distriktsrepresentanten og vararepresentanten velges av lokallagene og
de tilsluttede gruppene i distriktet på et distriktstreff der alle lokallagene og de
tilsluttede gruppene i distriktet er invitert. Det skal gå klart fram av invitasjonen
at et valg skal foregå samt reglene for valget.
Eller: Distriktsrepresentanten og vararepresentanten velges av distriktets
stemmeberettigede på LM.

DEN SENTRALE VIRKSOMHETEN

§6

§7a

LANDSDEKKENDE, DEMOKRATISKE SAMMENSLUTNINGER
Landsdekkende, demokratiske sammenslutninger av interessegrupper innen
katolsk barne- og ungdomsarbeid som slutter seg til NUKs formålsparagraf med
et valgt styre, kan møte med en representant i LS med tale-, forslags- og
stemmerett, dersom den er anerkjent av LS.
LANDSMØTET (LM)
Landsmøtet er NUKs høyeste organ. LM avholdes hvert år.
Det kan innkalles til ekstraordinært LM på minst 1 måneds varsel når LS eller
minst halvparten av lokallagene krever det.
Med stemmerett:
• De stemmeberettigede fra LS (jfr. § 10 a og § 7 c)
• Lokallagsrepresentanter (jfr. § 4 b og § 7 d)
• Representanter fra tilsluttede grupper (jfr. § 4 c og § 7 e)
Med tale- og forslagsrett:
• Biskopene i Norge
• De tale- og forslagsberettigede fra LS (jfr. § 10 a og § 7 c)
• Øvrige barne- og ungdomskontakter (jfr. § 4 f og § 7 f)
• Delegater fra pastoralrådene i Norge (jfr. § 7 g)

§7b

Gjester og observatører kan innvilges talerett i enkeltsaker.
Innkalling til LM samt eventuelle forslag til vedtektsendringer skal være utsendt
senest 3 måneder før møtedato. Kunngjøring om LM skal offentliggjøres i NUKs
blader, St. Olav katolske kirkeblad og på NUKs hjemmesider.
Saker som skal behandles av LM skal være tilsendt AUV 1 måned før møtedato.

§7c

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.
LS skal delta på LM. Tale-, forslags- og stemmerett for LS på LM tilsvarer den LS
har på sine møter, dog ikke leders dobbeltstemme.

§7d

Alle lokallag som har vært tilsluttet NUK i minst 3 måneder har rett til å være
representert på LM. Hvert lokallag kan sende to representanter med tale-,
forslags- og stemmerett samt en observatør med tale- og forslagsrett.
Lokallag med 100 eller flere betalende medlemmer pr. 31.12. foregående år,
kan sende inntil tre representanter med tale-, forslags- og stemmerett.

§7e

§7f

§7g

§8

§9a
§9b

Lokallag som har vært tilsluttet NUK i mindre enn 3 måneder, har rett til å sende
to representanter med tale- og forslagsrett.
De andre tilsluttede gruppene, som har vært tilsluttet NUK i minst 3 måneder,
kan sende én representant med tale-, forslags- og stemmerett samt en
observatør med tale- og forslagsrett.
Andre tilsluttede grupper som har vært tilsluttet NUK i mindre enn 3 måneder,
har rett til å sende to representanter med tale- og forslagsrett.
Barne- og ungdomskontaktene fra de respektive menigheter kan møte med
tale- og forslagsrett. De velger selv blant barne- og ungdomskontaktene 2
representanter som møter på LM og LS med tale-, forslags- og stemmerett.
Utover dette kan landsungdomspresten, de ansatte i NUK, delegater fra
pastoralrådene i Norge samt de katolske biskopene i Norge møte med tale- og
forslagsrett på LM.
På LM skal følgende saker behandles:
1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden.
2. Valg av ordstyrere, referenter og to protokollunderskrivere.
3. NUKs årsrapport.
4. Regnskap og revisjonsberetning.
5. Arbeidsprogram (og eventuelt langtidsprogram).
6. Eventuelle forslag til vedtektsendringer.
7. Kontingent.
8. Budsjett.
9. Eventuelle endringer i distriktenes geografiske inndeling.
10. Eventuelle utnevnelser av æresmedlemmer.
11. Eventuelle andre saker på dagsorden.
12. Valg.
13. Valg av karitativt tema med tilhørende adventsaksjonsprosjekt.
Valgbare til NUKs sentrale tillitsverv er alle medlemmer i henhold til § 2 som har
fylt 15 år. Revisor unntas for medlemskravet.
En valgkomité foreslår kandidater, og LM velger følgende:
• NUKs leder
• NUKs nestleder
• 3 – 6 medlemmer til AUV
• valgkomité bestående av minst 3 personer
• revisor
Valgkomiteen skal levere sin innstilling til LM senest to uke før start av LM
sammen med en oversikt over alle som har meldt sitt kandidatur. Kandidater

kan selv melde seg til valg frem til gitt frist på LM i programmet.

§ 10 a

LANDSSTYRET (LS)
Landsstyret er det øverste organet i NUK mellom landsmøtene. Det består av:
Med stemmerett:
• AUV
• Distriktsrepresentantene
• Utvalgsledere (unntatt Økonomisk utvalg)
• Redaktører for NUKs medlemsblader
• NUKs representanter i pastoralrådene
• 2 barne- og ungdomskontakter
• en representant for hver av de landsdekkende sammenslutningene som er
anerkjent av NUK
• Dersom en stemmeberettiget ikke kan stille, så kan stemmeretten overføres
til en vara fra samme organ.
Med tale- og forslagsrett:
•
Landsungdomspresten
•
De fast ansatte i NUK
•
Økonomisk utvalg

Biskopene inviteres fast til møtene.
§ 10 b LS er vedtaksdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede møter, samt
et vedtaksdyktig AUV.
§ 10 c Arbeidsoppgaver:
- LS har oppfølgningsansvar for AUV, herunder at budsjettet blir fulgt, samt
revidering av budsjettet.
- LS er retningsgivende organ for NUK.
- LS skal forberede langtidsprogram til LM, og følge dette opp i perioden.
- LS skal ha nettverksbyggende funksjon og sikre kommunikasjon i barne- og
ungdomsarbeidet.
- LS utnevner offisielle representanter for NUK i eksterne fora.
§ 10 d LS avholder minst 2 møter i året.

§ 11 a

ARBEIDSUTVALGET (AUV)
Arbeidsutvalget skal lede NUKs virksomhet mellom landsstyremøtene i samsvar
med vedtektene, LMs vedtak, arbeidsprogrammet, samt etter de retningslinjer
som LS fastsetter. Medlemmene i AUV velges på LM.
Deltagere med stemmerett og møteplikt:
• NUKs leder
• NUKs nestleder
• AUV-medlemmene
Med tale- og forslagsrett:
• landsungdomspresten

• de fast ansatte i NUK
§ 11 b AUV er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede møter.
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
§ 11 c Arbeidsoppgaver:
- AUV plikter å arrangere og gjennomføre LM, samt forberede saker som skal
tas opp.
-AUV plikter å innkalle og gjennomføre LS, samt forberede saker som skal tas
opp.
- AUV oppretter/oppløser etter behov utvalg for ulike aktivitetsområder.
Utvalgslederen blir utpekt av AUV, og sitter i LS. Ett av AUV-medlemmene er
leder for Økonomisk utvalg.
- AUV utnevner redaktører.
- AUV godkjenner opprettelse og nedleggelse av lokallag i NUK.
- AUV godkjenner tilslutning av andre grupper i NUK.
- AUV har ansvar for de ansatte i NUK.
- AUV har ansvar for å lage instrukser for utvalg og komiteer.
§ 11 d Leder av NUK er økonomisk kompensert, men kan frasi seg denne
kompensasjonen. Landsmøte fastsetter kompensasjonens størrelse gjennom
budsjettet.
§ 12

Økonomisk utvalg består av ett AUV-medlem, ressurspersoner utpekt av AUV
samt generalsekretæren i NUK, som er referent for utvalget.
Utvalget skal:
- forberede budsjettforslag til LM.
- ved behov forberede revidert budsjett til LS.
- gi råd til AUV om NUKs økonomi ved behov

REVISJON
§ 13 a NUK skal benytte en offentlig godkjent revisor.
§ 13 b Revisors oppgave er å revidere regnskapene, og å etterse at de økonomiske
disposisjoner er i samsvar med vedtektene og LMs vedtak.
§ 13 c Revisor gir egen beretning over regnskapet til AUV. Beretningene legges fram
for LM når dette avholdes.
§ 13 d Revisor kan ikke ha andre tillitsverv i organisasjonen.
VEDTEKTSENDRINGER
§ 14 a Endringer av eller tillegg til nåværende vedtekter kan kun vedtas av LM med 2/3
flertall.
§ 14 b Forslag til vedtektsendringer må være vedlagt innkallingen til LM. Dog kan en
redigering av et innsendt forslag foretas under LM, forutsatt at hovedinnholdet
ikke endres, og at LM og forslagstillerne samtykker.
§ 14 c En vedtektsendring trer i kraft etter avslutningen av det Landsmøtet der
endringen ble vedtatt, men mindre Landsmøtet med ¾ flertall vedtar noe annet.
§ 14 d Forandringer i NUKs formålsparagraf (§ 1) må godkjennes av Norsk Katolsk

Bisperåd for å tre i kraft.
KLAGERETT
§ 15 Menighetene, ved menighetsrådet, gis klagerett over lokallagenes drift, i forhold
til NUKs formål (jfr. § 1). Klageorgan vil være LS. LS skal i alle klagesaker innhente
rådgivende uttalelse fra menighetens sogneprest. I klagesaker av prinsipiell
betydning skal LS forelegge saken for LM.
OPPLØSNING
§ 16 a Oppløsning av NUK må vedtas av to etter hverandre følgende ordinære
landsmøter med 2/3 flertall.
§ 16 b Forslag om oppløsning må være kunngjort senest 4 måneder før LM.
§ 16 c Ved vedtak om oppløsning bestemmer det siste landsmøtet over anvendelsene
av NUKs midler, etter råd fra Norsk Katolsk Bisperåd. Midlene skal anvendes i
overensstemmelse med disse vedtekters § 1. Det sist valgte AUV fungerer som
avviklingsstyre.
Vedtektene ble vedtatt sist på NUKs landsmøte 10. september 2017.

