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Ungdomsutvalget
Retningslinjer for Norges Bueskytterforbunds Ungdomsutvalg
Formål:
Ungdomsutvalget skal bistå Forbundsstyret i spørsmål om ungdomsarbeid, være
bindeledd mellom klubb og forbundsnivå. Ungdomsutvalget skal være med å skape
ungdomsengasjement ute i klubbene. Ungdomsutvalget skal være med å arrangere
aktiviteter for ungdommen. (jf. NBFs lov §21(3))
Ansvar og mandat:
Ungdomsutvalget har ansvar for og mandat til å
- forvalte og utvikle ungdomsidretten (all idrett inntil 26 år)
- Dette vil blant annet innebære barne-, ungdoms- og studentidrett
- samarbeide med andre relevante organisasjoner, organisasjonsledd og/eller
institusjoner, både innenlands og utenlands
- forvalte de midler som har blitt tildelt Ungdomsutvalget på en god og ansvarlig
måte
- gjennomføre faste arrangementer
Faste arrangement:
1. Årlig ungdomssamling på Østlandet i løpet av november (13-25 år).
2. Ungdomsstevne under Ungdomslekene på Lillehammer på oddetallsår (13-26 år).
3. Nordisk Ungdomsmesterskap, utvalget har ansvar for reise og stab-funksjon for de
norske skytterne.
4. Korrespondanseskyting for unge bueskyttere. Utvalget har ansvar for å gjennomføre
og legge ut resultatliste for korrespondanseskytingen.
5. Utvalget skal også ha fokus på regionale samlinger. Helst kunne delta med et
medlem.

Generelle retningslinjer:
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-

Ungdomsutvalget i Norges Bueskytterforbund består av 6 personer. Som velges av
Forbundstinget til rollene leder, fire (4) medlemmer og et (1) varamedlem. Utvalget
konstituerer egen nestleder.

-

Ungdomsutvalget skal fungere som et talerør for ungdommene i saker som angår
barne- og ungdomsidretten innad i Bueskytterforbundet. Men og for representasjon
der dette er hensiktsmessig.

-

Det første møtet til Ungdomsutvalget skal som hovedregel foregå samtidig som det
første styremøtet, slik at ungdomsutvalgsmøtet er fredag til lørdag, hvor «styrekurs»
i regi NIF blir avsluttende for utvalgets medlemmer. (Dette er ikke gjennomført
tidligere, men ønskelig å få til fra 2020)

Rollebeskrivelse
Leder:
- Leder velges som ordinært styremedlem og har stemmerett i forbundsstyret.
- Leder skal være utvalgets ansikt utad, og skal representere utvalget under Nordisk
møte, under NUM, under ungdomssamling, under Ungdomslekene og eventuelle
andre arrangementer/representasjonsoppgaver i regi av Ungdomsutvalget og Norges
Bueskytterforbund.
- Innkalle til, utforme saksliste til og fungere som møteleder under utvalgsmøtene
- Stå for utvalgets daglige drift, ved blant annet å godkjenne budsjetter for
arrangementer, se til eposten, effektuere fattede vedtak,
- Delegere arbeidsoppgaver og ansvar til den personen hen måtte mene er berettiget,
vedkommende kan motsette seg dette
- Sørge for god informasjonsflyt, internt og eksternt
- Ansvarlig for alle brukernavn og passord
- Sørge for god økonomisk oversikt – regnskap og budsjetter
- Utforme års-/Tingrapport sammen med nestleder
Nestleder
- Delta på styremøter dersom leder er forhindret, med stemmerett i kraft av leders
frafall
- Nestleder skal fungere som leders vara, dersom leder ikke skulle kunne delta.
Nestleder vil da i kraft av leders frafall delta på Nordisk møte, være til stede under
NUM, ungdomssamling, Ungdomslekene og eventuelle andre
representasjonsoppgaver i regi av Ungdomsutvalget
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-

Legges vekt på god kommunikasjon mellom leder og nestleder ettersom nestleder
skal kunne tre inn i leders rolle dersom leder er fraværende
Sørge for at det skrives referat og være stemmeteller
Sørge for god informasjonsflyt
Utforme års-/Tingrapport sammen med leder

Medlem
- Delta på møter med stemme- og talerett
- Bistå i arrangering av de faste arrangementene, kan nekte å ta imot delegert ansvar
- Utforme budsjett til arrangement
Vara
-

Delta på møter med talerett, og stemmerett gitt andre medlemmers frafall
Bistå i arrangering av de faste arrangementene, kan nekte å ta imot delegert ansvar
Utforme budsjett til arrangement

Årlige retningslinjer budsjett/regnskap:
-

Det settes av øremerkede midler til lederutviklingstiltak for representantene i
ungdomsutvalget og andre kandidater ungdomsutvalget mener kan være nødvendig
å gi støtte til (Lederkurs for ungdom, Olympisk akademi og lignende).

-

Det settes av øremerkede midler til arrangement i regi av ungdomsutvalget.
Arrangementene skal utvalget lage egne budsjetter for.

Til Valgkomitéen i NBF:
-

Ungdomsutvalget skal selv komme med forslag til Valgkomiteen med personer som
bør innstilles til Ungdomsutvalget på Forbundstinget.
For å være valgbar til Ungdomsutvalget må man være fylt 15 år (jf. NBFs Lov §7(1)),
men ikke mer enn 25 år 1. januar året man velges inn.
Utvalgets medlemmer bør være spredt i alder og geografisk representasjon. Men er
ikke et krav. Det skal minimum være 2 representanter fra hvert kjønn.
Det bør tas hensyn til både kontinuitet og utskifting av representanter i utvalget.

Revideringer
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-

-

Ungdomsutvalget som ble valgt på Tinget 2012 har utarbeidet retningslinjer for
fremtidens Ungdomsutvalg hvor målet er at utvalget i fremtiden skal ha en reell
innflytelse i utviklingen av Norges Bueskytterforbund.
Utvalget som ble valgt i 2016 har gjort noen endringer i retningslinjene.
Utvalget, valgt ved Tinget 2020, har gjort ytterligere spesifiseringer og endringer

