Vedlegg 2: Informasjon om medlemskategorier
Unge funksjonshemmede har tre ulike medlemskategorier. Kategoriene er gitt ut i fra
størrelsen på organisasjonen, dens selvstendighet og struktur slik det framgår av vedtektene.
Definisjon av kategorier
Kategori 1 har tre stemmer
Kategori 2 har to stemmer
Kategori 3 har én stemme
Fra Unge funksjonshemmedes vedtekter:

§ 13 Medlemskategorier
Medlemskap innvilges etter følgende kategorier: Nivå 1, nivå 2 og nivå 3. De
forskjellige kategoriene avgjør hvilke demokratiske rettigheter medlemskapet gir i
Unge funksjonshemmedes beslutningsorganer.

§ 14 Medlemskap nivå 1
Medlemskap nivå 1 innvilges organisasjoner som oppfyller følgende kriterier
1. Organisasjonen må ha egne vedtekter som vedtas av et flertall av
medlemmene under 36 år
2. Organisasjonen må ha fristilte beslutningsorganer
3. Organisasjonen må ha organisatorisk og politisk selvstendighet
4. Organisasjonen må levere separat årsmelding og årsregnskap
5. Organisasjonen må ha vært i drift i minimum ett år

§ 15 Medlemskap nivå 2
Medlemskap nivå 2 innvilges organisasjoner som
1. Har et selvstendig ungdomsarbeid med aktiviteter av, med og for ungdom
2. Organisasjonen må ha avgitt en årsmelding for virksomheten
3. Har vært i drift i minimum ett år

§ 16 Medlemskap nivå 3
Medlemskap på nivå 3 kan innvilges organisasjoner, strukturer og grupperinger som
organiserer ungdom med funksjonshemninger og kroniske sykdommer, som ikke
innfrir kravene i § 14 Medlemskap nivå 1 og § 15 Medlemskap nivå 2, men som har
et nasjonalt siktemål samt nye strukturer som ikke enda oppfyller kravene i de øvrige
kategorier.

§ 17 Opplysningsplikt
Medlemsorganisasjoner har plikt til å innmelde endringer som kan ha konsekvenser
for medlemskategoriseringen. Unge funksjonshemmedes styre vurderer hvorvidt de
innmeldte endringene får konsekvenser. Saksbehandling følger normale rutiner for
søknader om medlemskap.

§ 30 Møterett på ledermøtet
Følgende personer har møterett på Ledermøtet:
1. Leder eller en representant fra medlemsorganisasjonene som delegat.
Medlemsorganisasjonene tildeles stemmer etter medlemsnivå, jf. § 13
Medlemskategorier.
Nivå 1 tildeles 3 stemmer
Nivå 2 tildeles 2 stemmer
Nivå 3 tildeles 1 stemme
2. Styret og styrets varamedlemmer møter med observatørstatus.
3. Sekretariatet har møterett og kan ikke møte etter punkt 1 i denne paragraf
4. 1 Representant fra FFO har observatørstatus
5. Kontrollkomiteen har møte- og talerett
6. Valgkomiteen møter med observatørstatus i saken om supplering av styret.
7. Nominerte til valget møter med talerett i saken om supplering av styret.
8. Medlemmer av eventuell forberedende uttalelseskomité innehar
observatørstatus under behandlingen av uttalelser.
Se liste over medlemmer og kategorier vedlagt.
Dersom organisasjonen mener kategoriplasseringen er feil, ta kontakt på e-post med leifove@ungefunksjonshemmede.no innen 1. oktober.

