Vedtægt for Ungdomskredsen i Dansk Handicap Forbund
§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Specialkredsens navn er Ungdomskredsen (UK).
Stk. 2. Ungdomskredsens hjemsted er sekretariatet i Dansk Handicap Forbund (DHF) i Taastrup.

§ 2 Tilhørsforhold
Stk. 1. Ungdomskredsen er en landsdækkende specialkreds i Dansk Handicap Forbund og organiserer unge
med handicap. UK samarbejder med DHF’s øvrige specialkredse, regioner og lokalafdelinger samt
ungdomsregioner under UK.

§ 3 Formål
Stk. 1. Ungdomskredsens formål er at arbejde for inklusion, integration og reel ligestilling mellem unge, med
og uden handicap, samt at organisere unge på tværs af sociale og kulturelle skel.

§ 4 Medlemskab
Stk. 1. Medlemskab af Ungdomskredsen kan opnås af alle unge, med og uden handicap, mellem 14 – 35 år.
Tillidsfolk kan sidde deres valgperiode ud, uanset om de i perioden falder for aldersgrænsen. Alle
medlemmer med handicap og / eller tillidsposter har stemmeret.
Stk. 2. Medlemskontingent til Ungdomskredsen dækker også kontingent til Dansk Handicap Forbund,
centralt såvel som lokalt.
Stk. 3. Medlemmer af Ungdomskredsen modtager Dansk Handicap Forbunds medlemsblad og
Ungdomskredsens medlemsblad. Derudover kommer informationer fra UK via artikler i DHF’s andre
medlemsblade, samt via andre relevante medier som UK’s hjemmeside.
Stk. 4. Et medlem kan ekskluderes fra Ungdomskredsen, når mindst fire medlemmer af UK’s bestyrelse
stemmer herfor. Eksklusionen skal fremlægges og kan appelleres på førstkommende landsmøde. For at
eksklusionen kan opretholdes, skal der her være mindst ¾ stemmeflertal.

§ 5 Landsmøde
Stk. 1. Landsmødet er Ungdomskredsens øverste myndighed.
Stk. 2. Landsmødet afholdes én gang om året senest i april måned, hvor alle Ungdomskredsens medlemmer
har ret til at deltage.
Stk. 3. Indkaldelse til landsmødet skal ske senest to måneder inden afholdelsen. Dette sker som minimum
via Ungdomskredsens medlemsblad samt på UK’s og DHF’s hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde
foreløbig dagsorden / program.
Stk. 4. Alle forslag, som ønskes behandlet på landsmødet, skal være Ungdomskredsens formand i hænde i
skriftlig form senest fire uger før landsmødets afholdelse.
Stk. 5. En endelig dagsorden for landsmødet, beretning fra bestyrelsen, udvalgene og ungdomsregionerne
under Ungdomskredsen, samt årsregnskab skal være landsmødedeltagerne i hænde senest en uge inden
afholdelse af landsmødet.
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Stk. 6. Landsmødets dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Årsberetning fra bestyrelsen, udvalgene og ungdomsregionerne
5. Årsregnskab
6. Indkomne forslag
7. Fremtidigt arbejde
8. Valg af bestyrelse (Det skal angives, hvem der er på valg.)
9. Eventuelt
Stk. 7. Alle forslag og valg afgøres ved simpelt stemmeflertal. Stemmeafgivning på landsmødet afgøres ved
håndsoprækning, med mindre et eller flere medlemmer ønsker skriftlig afstemning.
Stk. 8. Til ændring af Ungdomskredsens vedtægt skal der være mindst 2/3 af de stemmeberettigede
landsmødedeltagere, som stemmer for.
Stk. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer skal foregå skriftligt, når flere end det nødvendige antal kandidater er
opstillet.
Stk. 10. Kun Ungdomskredsens medlemmer mellem 14 – 35 år kan vælges til bestyrelsen.
Stk. 11. Bestyrelsesmedlemmer vælges på landsmødet for to år ad gangen. Formanden skal have et
handicap. På lige årstal vælges formand og tre ordinære bestyrelsesmedlemmer. På ulige årstal vælges tre
ordinære bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 12. Ekstraordinært landsmøde kan indkaldes, når bestyrelsen og / eller mindst 35 medlemmer
fremsætter skriftlig begæring herom. Indkaldelse til ekstraordinært landsmøde skal ske med en måneds
varsel. Indkaldelse skal ske pr. brev og på Ungdomskredsens og DHF’s hjemmeside og indeholde
dagsorden / program.

§ 6 Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen er Ungdomskredsens øverste myndighed mellem landsmøderne.
Stk. 2. Bestyrelsen består af syv medlemmer.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med de nødvendige og mulige bestyrelsesposter umiddelbart efter
landsmødets afslutning.
Stk. 4. Bestyrelsen skal afholde mindst fire møder om året. Der tages referat af bestyrelsesmøderne, og de
udsendes til bestyrelsesmedlemmerne, samt til orientering til ungdomsregionsrepræsentanter og DHF’s
hovedkontor.
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Stk. 6. Bestyrelsen oplyser Ungdomskredsens medlemmer om bestyrelsens og udvalgenes arbejde samt om
kommende arrangementer igennem Ungdomskredsens medlemsblad, UK’s og DHF’s hjemmeside.
Stk. 7. Ungdomskredsen har to pladser i DHF’s hovedbestyrelse, hvoraf den ene plads tilfalder formanden.
Bestyrelsen udpeger en repræsentant til den anden plads. Bestyrelsen vælger desuden en suppleant for
formanden i dennes forfald.
Stk. 8. Bestyrelsen udpeger fra sin midte en til to personer, der skal være kontaktperson for udvalg under
Ungdomskredsen.

§ 7 Udvalg
Stk. 1. Til at løse nærmere specificerede arbejdsopgaver kan bestyrelsen nedsætte udvalg eller midlertidige
arbejdsgrupper ad hoc.
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Stk. 2. Udvalget eller arbejdsgruppen og bestyrelsen definerer i samarbejde de rammer, hvorunder udvalget
eller arbejdsgruppen skal arbejde. Det endelige program og budget godkendes af bestyrelsen.
Stk. 3. Opfylder et udvalg eller en arbejdsgruppe ikke de fastlagte arbejdsopgaver, kan bestyrelsen ændre
sammensætningen eller opløse udvalget / arbejdsgruppen.

§ 8 Ungdomsregioner
Stk. 1. Ungdomskredsens bestyrelse kan medvirke ved oprettelse af ungdomsregioner, f.eks. med praktisk
bistand, rådgivning og et økonomisk oprettelsestilskud og eller fast økonomisk tilskud om året. Der kan kun
oprettes en ungdomsregion i hver region.
Stk. 2. Ungdomsregionerne arbejder i det daglige selvstændigt. Ungdomsregionernes navne er:
Ungdomsregion Nordjylland under UK, Ungdomsregion Midtjylland under UK, Ungdomsregion Syddanmark
under UK, Ungdomsregion Sjælland under UK og Ungdomsregion Hovedstaden under UK.
Stk. 3. Ungdomsregionerne kan udarbejde egne vedtægter. Disse vedtægter må disse ikke være i modstrid
med Ungdomskredsens vedtægter. Ungdomskredsens bestyrelse skal godkende ungdomsregionens
vedtægter.
Stk. 4. Ungdomsregionerne skal orientere Ungdomskredsens bestyrelse og øvrige medlemmer om deres
arbejde og aktiviteter. Dette sker som minimum via Ungdomskredsens medlemsblad eller på UK’s
hjemmeside samt andre relevante publikationer som f.eks. DHF’s lokalblade.

§ 9 Ungdomsregionsrepræsentanter i Dansk Handicap Forbunds regioner
Stk. 1. Ungdomsregionsrepræsentanterne til DHF’s regioner udpeges af deres respektive Ungdomsregioner.
Såfremt der i en region ikke er oprettet en Ungdomsregion, udpeges Ungdomsregionsrepræsentanten af
Ungdomskredsens bestyrelse.
Stk. 2. Ungdomsregionsrepræsentanternes opgave er blandt andet at:
- være Ungdomskredsens kontakt i DHF’s regioner og lokalafdelinger
- informere om UK’s eksistens og arbejde
- formidle kontakt mellem UK og dens medlemmer i DHF’s lokalafdelinger

§ 10 Årsregnskab
Stk. 1. Kontingent til Ungdomskredsen dækker også medlemskab af DHF og følger DHF’s
kontingentstørrelse.
Stk. 2. Ungdomskredsens kasserer / økonomiansvarlig skal aflevere regnskab til DHF efter hovedkontorets
nærmere anvisning, hvorefter DHF som minimum foretager en intern revision af årsregnskabet.
Ungdomskredsens årsregnskab indgår som en del af DHF’s årsregnskab, der revideres af en registreret eller
statsautoriseret revisor.
Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning påhviler det hovedkontoret at udarbejde årsregnskab, samt aflevere
dette til revision i DHF. Her skal hovedkontoret revidere årsregnskabet og indføre eventuelle bemærkninger i
Ungdomskredsens revisionspåtegning samt udarbejde anvendt regnskabspraksis. Dette skal være
tilbagesendt kassereren / den økonomiansvarlig senest 14 dage inden afholdelse af landsmødet.
Stk. 4. Det reviderede årsregnskab forelægges bestyrelsen og herefter landsmødet til godkendelse.
Stk. 5. Tilskud ydet af DHF til særlige opgaver, kurser og arrangementer kræver særskilt regnskab, der
sammen med eventuelt uudnyttet tilskud returneres til DHF.
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§ 11 Opløsning
Stk. 1. Ungdomskredsen kan kun opløses, når ¾ af de stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden
følgende landsmøder stemmer derfor. På nummer to af disse landsmøder skal der være fremmødt mindst
1/5 af medlemmerne.
Stk. 2. Ved Ungdomskredsens opløsning tilfalder aktiver, ejendele m.v. DHF.

§ 12 Ikrafttræden
Stk. 1. Disse vedtægter trådte i kraft 1. januar 1980 og er senest ændret ved Ungdomskredsens landsmøde
22. marts 2014.

Godkendt af Dansk Handicap Forbund 22. marts 2014

landsformand
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