
1 
 

Vedtekter for Junior- og barneorganisasjonen Juba  
Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august 2009. Endret på Jubas landsmøte 19.09.2015.  
Sist endret på Jubas landsmøte 16.09.2017. 

 
§ 1 Organisasjonen  
1. Juba er en frivillig junior- og barneorganisasjon som arbeider for å redusere alkohol og 
narkotikabruken i samfunnet, for å lære opp barn til demokratisk deltakelse og for å 
bidra til en mer rettferdig fordeling av godene i verden.  
2. Juba er en videreføring av Det Norske Totalavholdsselskaps Barneforbund og IOGTs 
Juniorforbund.  
3. Juba er en landsomfattende organisasjon som er åpen for alle, livssynsnøytral og  
partipolitisk uavhengig.  
4. Juba er en selvstendig organisasjon som samarbeider nært med  
ungdomsorganisasjonen Juvente, voksenorganisasjonene DNT - EDRU LIVSSTIL og 
IOGT i Norge og er tilsluttet den verdensomspennende  
IOGT-bevegelsen.  

 
§ 2 Formål  
1. I arbeidet for å forebygge rusproblemer og fremme demokrati og rettferdighet vil Juba:  
a. skape trygge og utviklende oppvekstmiljøer for barn.  
b. fremme en kunnskapsbasert alkohol- og narkotikapolitikk som bidrar til  
redusert bruk av rusmidler og dermed også en reduksjon i rus-skadene, spesielt de 
skadene som voksnes rusmiddelbruk påfører barn.  
c. drive informasjons- og holdningsarbeid om alkohol og narkotika blant barn og blant 
voksne som har ansvar for barn.  
d. gi barn positive erfaringer i et rusfritt oppvekstmiljø og hjelpe barn til å utvikle  
ferdigheter som gjør det lettere å velge vekk alkohol og andre rusmidler senere i  
livet.  
e. lære opp barn til å ta ansvar og delta i demokratiske prosesser.  
f. gi barn en mulighet til å lære mer om andre land og kulturer og i praksis hjelpe  
barn som lever i fattigdom og nød.  
g. utvikle barns toleranse og respekt for mennesker som tenker og lever  
annerledes enn vi selv gjør.  
2. Alle aktiviteter og arrangementer i Juba skal være rusfrie.  

 
§ 3 Medlemmer  
1. Jubas primære målgruppe er barn i alderen 6 – 14 år, men alle som støtter formålet  
kan være medlemmer.  
2. Medlemmer er enten tilknyttet et lag eller står tilsluttet organisasjonen direkte.  
3. Medlemskapet bekreftes årlig gjennom betaling av den fastsatte 
medlemskontingenten.  
4. Utmelding skjer skriftlig til lokallaget eller til organisasjonen sentralt. Medlemmer 
under 14 år kan melde seg ut muntlig.  
5. Sentralstyret kan suspendere eller ekskludere et medlem som motarbeider Juba,  
skader organisasjonens omdømme, eller misbruker tilliten en får som leder eller i annen 
voksenrolle i organisasjonen. Sentralstyret gir retningslinjer for behandling av slike 
saker. 2  
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§ 4 Ledere og voksenansvar  
1. Alle med styreverv regionalt og sentralt i Juba må praktisere en rusfri livsstil så lenge 
de har slike verv.  
2. Det er et felles voksenansvar å sørge for at alle arrangementer i Jubas regi er rusfrie og 
at barnas trygghet er ivaretatt.  

 
§ 5 Landsmøte  
1. Landsmøtet i Juba er organisasjonens øverste myndighet.  
2. Landsmøtet i Juba er sammensatt av  
a. Representanter med tale-, forslags- og stemmerett  
• To (2) representanter fra hvert lag. Lag med over tretti (30) medlemmer har rett på en 
ekstra representant.  
• En (1) representant fra hver krets.  
• Fylkeskontaktene der det ikke finnes kretsledd i aktivitet.  
• Sentralstyrets medlemmer. Sentralstyret har ikke stemmerett ved behandling av egne 
meldinger og regnskap og ved valg.  
b. Representanter med tale-, forslagsrett  
• To (2) representanter fra Juvente  
• To (2) representanter fra DNT - EDRU LIVSSTIL  
• To (2) representanter fra IOGT i Norge  
• To (2) representanter for de ansatte.  
• Alle medlemmer i Juba  
3. Innkomne rapporter tre (3) måneder før landsmøte er grunnlag for  
representasjonsrett.  
4. Alle medlemmer i Juvente, DNT - EDRU LIVSSTIL og IOGT kan etter 
landsmøtevedtak gis talerett, men ikke forslags- og stemmerett under landsmøtet.  
5. Ordinært landsmøte i Juba holdes annet hvert år. Nærmere tid og sted fastsettes av  
sentralstyret, og kunngjøres i organisasjonen minst seks (6) måneder før landsmøtet 
avholdes. Kunngjøringen skal også varsle om fristene for innsending av saker til 
landsmøtet. Jfr. pkt 7  
6. Sakliste og sakspapirer skal sendes alle organisasjonsledd minst seks (6) uker før  
landsmøtet.  
7. Alle medlemmer og organisasjonsledd har rett til å fremme saker. Frist for innsending 
av saker er fire (4) måneder før landsmøtets åpning.  
8. Landsmøtet i Juba er beslutningsdyktig når minst halvparten av de registrerte 
stemmeberettigede landsmøterepresentantene er til stede.  
9. Det skal føres protokoll fra landsmøtet i Juba. Godkjent protokoll skal distribueres til 
alle organisasjonsledd.  
10. Ordinært landsmøte i Juba skal behandle:  
a. Valg av møteledelse, referenter og to (2) representanter til å skrive under protokollen  
b. Valg av komiteer og utvalg for å lette behandlingen av aktuelle saker.  
c. Godkjenne innkalling og sakliste  
d. Forretningsorden for landsmøtet.  
e. Årsmelding fra sentralstyret for de siste to (2) årene.  
f. Revidert regnskap for de siste to (2) årene.  
g. Innkomne saker. Jfr. pkt 7  
h. Strategiske planer med forslag til arbeidsprogram for neste landsmøteperiode.  
i. Budsjett for to (2) år med fastsettelse av kontingent.  
j. Tilsetting av revisor. 3  
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k. Valg for to (2) år av:  
• Sentralstyre bestående av sju (7) medlemmer. Sentralstyrets leder skal velges av 
landsmøtet. Ledervalget skjer før valget av de andre  
styremedlemmene.  
• Protokollkomité bestående av tre (3) medlemmer og ett (1) varamedlem.  
• Valgkomité for neste landsmøte bestående av tre (3) medlemmer og ett (1) 
varamedlem.  
11. Ekstraordinært landsmøte i Juba holdes når sentralstyret eller minst 1/3 av lagene 
som hadde representasjon på siste landsmøte forlanger det. Bare de saker som er nevnt i 
innkallingen, kan behandles. Tidsfrist for innkalling er tre (3) måneder og for utsending 
av saker er en (1) måned før møtets start.  

 
§ 6 Sentralstyret  
1. Sentralstyret i Juba består av sju (7) medlemmer. Styret konstituerer seg selv.  
Styret kan gi møte- og talerett til andre som styret ønsker å trekke inn i sitt arbeid.  
2. Leder av administrasjonen i Juba møter på sentralstyremøter med tale- og  
forslagsrett.  
3. Sentralstyrene i DNT - EDRU LIVSSTIL, IOGT og Juvente har rett til å oppnevne en 
representant som har møte- og talerett i styret i Juba.  
4. For gyldig vedtak i sentralstyret kreves at minst fire (4) må være tilstede. Ved 
stemmelikhet har leder dobbeltstemme.  
5. Sentralstyret skal:  
a. være styringsorgan for Juba mellom landsmøtene og drive organisasjonen i samsvar  
med Jubas vedtekter og vedtak fattet av landsmøtet i Juba.  
b. ha det overordnede ansvaret i organisatoriske og økonomiske saker, herunder 
arbeidsgiveransvar for ansatte.  
c. vedta og praktisere rutiner for internkontroll.  
d. forvalte organisasjonens midler med lav risiko og i samsvar med organisasjonens 
formål.  
e. ved behov opprette et arbeidsutvalg og delegere oppgaver til dette.  
f. oppnevne utvalg for spesielle saker.  
g. tolke ved tvist Jubas vedtekter. En slik tolking står ved makt inntil landsmøtet 
bestemmer noe annet.  
h. vedta nødvendige retningslinjer for virksomheten nasjonalt og lokalt.  
i. vedta retningslinjer for bruk av navn og logo.  
6. Det skal føres protokoll fra alle sentralstyremøter.  
7. Styret tegner på vegne av Juba og vedtar hvem som skal ha prokura for Juba.  

 
§ 7 Kretser  
1. Kretsen er bindeledd mellom lag og medlemmer innen kretsens område og  
representerer Juba på fylkesplan.  
2. Sentralstyret fastsetter kretsgrensene. Endringer i grensene skjer i samråd med 
vedkommende krets.  
3. Kretsens navn bestemmes av det geografiske arbeidsområdet.  
4. I fylker der det ikke er en aktiv krets, kan Sentralstyret utnevne en fylkeskontakt.  
5. Kretsen/fylkeskontakten skal rapportere årlig til Juba på skjema fastsatt av 
Sentralstyret.  
6. Kretsårsmøte er kretsens øverste myndighet.  
7. Kretsårsmøte er sammensatt av:  
a. Representanter med tale-, forslags- og stemmerett. 4  
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• Tre (3) representanter fra hvert lag i kretsen.  
• Kretsstyrets medlemmer. Kretsstyret har ikke stemmerett ved behandling av egne 
meldinger og valg.  
b. Representanter med tale- og forslagsrett  
• Alle medlemmer i kretsen  
c. Representanter med talerett  
• Alle medlemmer i Juba  
8. Forskriftsmessig rapportering er grunnlag for representasjonsrett.  
9. Kretsårsmøte holdes hvert år innen utgangen av mai.  
10. Innkalling til kretsårsmøtet sendes senest fire (4) uker i forveien. Forslag som ønskes 
behandlet på kretsårsmøtet, må sendes kretsstyret senest to (2) uker før kretsårsmøtet.  
11. Kretsårsmøte er beslutningsdyktig når minst halvparten av de registrerte 
stemmeberettigede er til stede.  
12. Det skal føres protokoll fra kretsårsmøtet. Godkjent protokoll skal sendes 
Organisasjonen og alle lag i kretsen.  
13. Ordinært kretsårsmøte skal behandle:  
a. Valg av møteledelse, referent og to (2) representanter til å skrive under  
protokollen  
b. Godkjenne innkalling og sakliste  
c. Forretningsorden for kretsårsmøtet  
d. Årsmelding  
e. Revidert regnskap  
f. Innkomne saker  
g. Arbeidsprogram  
h. Budsjett  
i. Tilsetting av revisor  
j. Valg av  
• Kretsstyre på minst tre (3) medlemmer; leder, sekretær og kasserer.  
• Råd og utvalg kretsårsmøtet finner hensiktsmessig.  
14. Ekstraordinært kretsårsmøte holdes når kretsstyret, sentralstyret eller minst 1/3 av 
lagene som hadde representasjonsrett på siste kretsårsmøte, krever det. Bare de saker 
som er nevnt i innkallingen, kan behandles. Tidsfrist for innkalling er fire (4) uker før 
kretsårsmøtet.  
15. Kretsstyret har som oppgave å lede arbeidet i kretsen etter de lover og regler som  
gjelder i Juba.  
16. Det skal føres protokoll fra alle kretsstyremøter.  
17. En krets kan ikke bevilge beløp større enn samlet kr 10.000 pr år til formål utenfor 
Juba uten godkjenning fra Sentralstyret.  
18. En krets legges ned dersom kretsens årsmøte vedtar det. Organisasjonen kan vedta å 
legge ned en krets som ikke rapporterer forskriftsmessig eller som ikke har aktivitet. 
Kretsen kan ikke legges ned så lenge minst tre (3) av lagene i kretsen vil opprettholde 
den. Dersom nedleggelse skjer, skal sentralstyret straks underrettes om dette, og 
organisasjonen overtar kretsens eiendeler.  

 
§ 8 Lag  
1. Et lag kan være et lokallag eller et kretslag som samler medlemmer innen et større  
område.  
2. Lag stiftet etter 1.1.2010 skal ha et navn knyttet til stedet og kan ikke oppkalles etter 
nålevende personer. Allerede eksisterende lag kan beholde sine navn. 
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3. Melding om stifting sendes til organisasjonen og godkjennes av sentralstyret.  
4. Lag skal ha minst fem (5) medlemmer under 26 år, og ha én ansvarlig leder over 15 år 
som er medlem av Juba. Denne lederen må praktisere en rusfri livsstil.  
5. Laget kan selv velge arbeidsform innen rammen av de lover som gjelder.  
6. Laget skal rapportere årlig til Juba på skjema fastsatt av sentralstyret.  
7. Godkjenning som lag kan trekkes tilbake hvis laget ikke har hatt aktivitet eller  
rapportert slik det er pålagt i løpet av to (2) år.  
8. Årsmøtet er lagets øverste myndighet.  
9. Medlemmer som har vært med minst en (1) måned og betalt medlemskontingenten 
har stemmerett på årsmøtet.  
10. Årsmøtet bør holdes innen 1. mai hvert år.  
11. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.  
12. Årsmøtet kan velge et styre og ansvarlig leder. Der ansvarlig leder ikke velges lokalt, 
godkjennes denne av sentralstyret.  
13. Styret har som oppgave å lede arbeidet i laget etter de lover og regler som gjelder i  
Juba. Styret har ansvar for økonomi og aktiviteter i laget.  
14. Det skal føres protokoll fra styremøter.  
15. Lagene kan selv innenfor denne lov vedta sine egne tilleggslover som må godkjennes 
av Jubas styre.  
16. Et lag kan ikke bevilge beløp større enn samlet kr 10.000 pr år til formål utenfor Juba 
uten godkjenning fra sentralstyret.  
17. Et lag kan ikke oppløses så lenge minst 5 medlemmer under 26 år vil fortsette, og en 
av disse blir godkjent av organisasjonen som ansvarlig leder.  
18. Ved eventuell oppløsning overtar kretsen eiendelene. Om kretsen ikke er i aktivitet, 
overtar organisasjonen eiendelene.  

 
§ 9 Vedtektsendringer  
1. Alle medlemmer og organisasjonsledd i Juba kan fremme forslag til endringer i  
vedtektene.  
2. Disse vedtekter kan kun endres på ordinært eller ekstraordinært landsmøte i Juba.  
3. Vedtektsendring krever at minst to tredeler (2/3) av de avgitte stemmene er for  
forslaget.  

 
§ 10 Oppløsning  
1. Vedtak om å oppløse Juba krever minst tre firedels (3/4) flertall blant de frammøtte 
landsmøterepresentantene, først på et ordinært landsmøte og deretter på et 
ekstraordinært landsmøte innen en periode på fem (5) måneder. Etter eventuell  
oppløsning skal alle verdier som organisasjonen eier bli overlatt til Juvente. 

 


