YATA Norges vedtekter
Vedtatt på årsmøte 25. oktober 2020
§1. Navn og tilknytning
Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge. Organisasjonens
initialer og daglige navn er YATA Norge. For lokallag er organisasjonens initialer
«YATA» pluss stedsnavn, for eksempel «YATA Trondheim» eller «YATA Bergen».
Organisasjonens engelske navn er Youth Atlantic Treaty Association Norway.
Organisasjonens logo er:

Organisasjonen er underlagt Den Norske Atlanterhavskomité (DNAK) og det
internasjonale nettverket til Youth Atlantic Treaty Association (YATA International).
§2. Formål
YATA Norge skal være en partipolitisk uavhengig organisasjon for studenter,
kadetter og yrkesaktive med interesse for forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk.
YATA Norge skal være et anerkjent og ettertraktet nettverk for unge voksne med
ambisjoner innen det forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitiske feltet.
§3. Organisasjon
1. YATA Norge er en ideell organisasjon basert på frivillighet.
2. Organisasjonens midler brukes til de aktiviteter orgasnisasjonen selv
bestemmer med unntak av eksterne midler med tilhørende føringer.
3. YATA Norge skal alltid operere som en demokratisk, frittstående og
partipolitisk uavhengig organisasjon.
4. Organisasjonens høyeste myndighet er landsmøtet.

5. Organisasjonens daglige drift organiseres av landsstyret og lokallag, som
plikter å følge YATA Norges vedtekter.
6. YATA Norge samarbeider med DNAK. DNAK har en egen
kontaktpersonordning for YATA Norge som har møte- og talerett i
YATA Norges landsstyremøter.
§4. Medlemskap
1. Medlemskap i YATA Norge er åpent for alle unge voksne under 40 år.
2. Medlemskap i YATA Norge er først gyldig- og skal regnes- fra den dag
kontigenten er betalt og medlemmet følgelig registreres i medlemsregisteret.
3. Det er til ethvert tidspunkt anledning til å melde seg inn og ut av
organisasjonen.
4. Medlemskontigent for YATA Norge fastsettes av landsmøtet.
5. Medlemmer må følge de nasjonale og lokale vedtekter som enhver tid gjelder.
6. Landsstyret har myndighet til å utestenge medlemmer og styremedlemmer fra
organisasjonen. En slik avgjørelse må være forankret i bevis for at
medlemmer har misbrukt orgasnisasjonens navn, profil eller økonomi. Vedtak
om utestenging krever 2/3 flertall i landsstyret og virker fra og med det
tidspunkt landsstyret fastsetter.
§5. Stemmerett
Medlemmer som har vært medlem av YATA Norge i syv (7) dager eller mer, har
stemmerett ved landsmøtet. Det er kontrollkomitéens ansvar å kontrollere
delegatenes stemmerett under årsmøtet. For stemmerett ved landsstyremøtene, se
§6.
§6. Landsstyret
1. YATA Norge ledes i det daglige av landsstyret.
2. Landsstyrmedlemmenes ulike verv velges enkeltvis av landsmøtet.
3. Landsstyret skal bestå av minimum seks (6) direktevalgte medlemmer i tillegg
til lokallagsledere. Alle landsstyrets medlemmer, inkludert lokallagsledere, har
full tale-, forslags- og stemmerett i landsstyret. Ved frafall av
landsstyremedlemmer i løpet av styreperioden, skal landsstyret kontakte
valgkomitéen for supplering. Ved frafall kan ny president og visepresident kun
velges ved ekstraordinært landsmøte (jfr. §8).
4. Alle landsstyrets medlemmer velges for ett år.
5. Presidenten kan på det meste sitte i tre (3) år sammenhengende.

6. Landsstyret avholder minimum ett (1) møte i kvartalet, og ellers dersom de
finner det nødvendig.
7. Leder, stedfortredende leder eller minst to (2) andre styremedlemmer kan
kalle inn til landsstyremøte.
8. Landsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til
stede. Dette inkluderer lokallagslederne. Ved stemmelikhet har presidenten
dobbeltstemme. Presidentens dobbeltstemme gjelder ikke personvalg.
9. Deltakelse over nettbaserte kommunikasjonsplattformer er mulig for
lokallagsledere. Disse kan ved behov sende stedfortreder. Stemmer kan kun
gis ved oppmøte av landsstyremedlem eller stedfortreder, og kan ikke leveres
skriftlig i forkant av møtet per e-post eller lignende.
§6.2. Kontrollkomité
YATA Norges kontrollkomité skal bestå av tre medlemmer av YATA Norge og/eller
DNAK uten verv i landsstyret. Formålet med kontrollkomitéen er å være et
rådgivende kontrollorgan i organisasjonen. Kontrollkomitéen skal fortløpende holdes
orientert om virksomheten og fremlegge rapport for landsmøtet årlig.
§7. Landsmøtet
1. YATA Norges landsmøte avholdes i løpet av august, septemer eller oktober.
Første innkalling skjer skriftlig med minst fjorten (14) dagers varsel.
2. Landsmøtet treffer avgjørelser i de saker som fremgår av innkallingen.
3. Andre innkalling, med dagsorden for landsmøtet, skal være medlemmene i
hende minst syv dager før møtet skal finne sted.
4. For å legge frem en sak til behandling for landsmøtet, må minimum to (2)
landsstyremedlemmer godkjenne innstillingen.
5. På landsmøtet skal følgende behandles:
a. Årsberetning. Avtroppende landsstyre presenterer årsberetningen for
det foregånde år.
b. Regnskap. Økonomiansvarlig eller presidenten presenterer regnskap
for foregående periode for godkjenning av årsmøtet.
c. Valg av president, visepresident, kommunikasjonsansvarlig,
økonomiansvarlig, landsstyremedlemmer og kontrollkomité foretas etter
innstilling fra valgkomitéen (jfr. §6).
Valg foregår ved flertallsvalg, og alle medlemmer er valgbare. Hver av
kandidatene skal presentere seg selv, og én støttetale kan holdes.
Valgkomitéens innledning av vedkommende som innstilles til verv, er å

regne som støttetale. Styrets funksjonstid er fra valgets dato, til
påfølgende landsmøte. Dersom det på landsmøtet fremkommer andre
kandidater enn valgkomitéens innstilling, avholdes skriftlig avstemming
etter gjeldende dagsorden.
6. Andre saker som måtte fremgå av dagsorden.

