Vedtatt av styret i AIK 13.6.2017

Ungdomsutvalg i Akershus idrettskrets – Mandat
1. Konstitusjon
Styret beslutter herved å opprette et utvalg heretter kalt Ungdomsutvalget.
2. Medlemmer
a.

Ungdomsutvalgets medlemmer velges av kretsstyret. Medlemmene skal være
idrettsengasjert ungdom tilknyttet idrettslag i Akershus.
b. Ungdomsutvalget skal bestå av minimum 6 (seks) og maksimum 9 (ni) medlemmer i
alderen 15 til 26 år. Utvalgets medlemmer velges for ett (1.) år av gangen og følger
skoleåret (for eksempel velges for 2017/2018). Det legges opp til en rotering ved
nyvalg slik halvparten av utvalget kan fortsette fra året før, dersom mulig.
c. Én av de to unge representantene (u 26 år) som sitter i idrettskretsens styre skal
oppnevnes som Ungdomsutvalgets leder. Dersom det ikke er valgt inn unge
representanter i styret blir leder av Ungdomsutvalget valgt av kretsstyret.
d. Medlemmene skal bestå av representanter fordelt på de tre regionene - Romerike,
Follo og Vest.
e. Medlemmene bør ha gjennomført Lederkurs for ungdom. Hvis ikke skal de delta på
det neste Lederkurset idrettskretsen arrangerer.
3. Oppgaver og ansvar
Ungdomsutvalgets ansvar og oppgaver:
a.

Skal til enhver tid forholde seg til overordnet planverk (AIKs virksomhetsplan og
Idrettspolitiske plattform for gjeldende periode).
b. Skal følge opp idrettskretsens arbeid på ungdom, spesielt i henhold til AIKs strategi
«Ungdom og idrett 2017-2020».
c. Skal utarbeide en årlig handlingsplan for Ungdomsutvalgets arbeid.
d. Å være synlige representanter og rollemodeller for unge ledere i Akershusidretten.
e. Å være de unges stemme i Akershus idrettskrets.
f. Kan fremme saker til kretsens styremøter.
g. Fremme innstilling av unge representanter til valgkomiteen.
Kretsstyrets ansvar og oppgaver:
a. Sørge for at det blir satt av midler til Ungdomsutvalgets arbeid.
b. Følge opp Ungdomsutvalgets arbeid i henhold til strategi og den årlige
handlingsplanen.
4. Møtehyppighet
a.

Ungdomsutvalgets møteform og omfang vil avklares av utvalget selv etter at utvalget
for perioden er satt. Ungdomsutvalget utarbeider samtidig egen møteplan.
b. Idrettskretsens styre og/eller administrasjon kan innkalle Ungdomsutvalget til møter
om de finner det nødvendig.
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5. Møtedeltakelse
a. Idrettskretsens rådgiver ungdom fra administrasjonen skal fungere som sekretariat
for Ungdomsutvalget og deltar på alle møter.
b. Medlemmer i Ungdomsutvalget kan møte på styremøter i saker som er aktuelle for
utvalget og dets arbeidsoppgaver. For eksempel innlede i diskusjonssaker.
6. Rapportering og evaluering
a.

Idrettskretsens rådgiver Ungdom skal fungere som sekretær og er ansvarlig for at det
sendes ut referat etter hvert møte i Ungdomsutvalget. Referat fra møtene sendes
styreleder og organisasjonssjef.
b. Ungdomsutvalget skal årlig utføre en selvevaluering av sitt arbeid og mandat, hvor
resultatet oversendes idrettskretsens styre.
c. Ungdomsutvalgets oppgaver og utførte aktiviteter gjennom året skal bli gjort rede for i
idrettskretsens årsrapport.

