
 
 

Retningslinjer for Ungdiabetes i fylket 
 

Ungdiabetes er en del av Diabetesforbundet og skal følge Diabetesforbundets vedtekter og 

etiske retningslinjer i sitt arbeid. Retningslinjer for Ungdiabetes er et tilleggsdokument til 

disse dokumentene, med formål å presisere Ungdiabetes sin rolle i organisasjonen og 

organisering innad.  

Ungdiabetes jobber for ungdom med diabetes i alderen 14-30 år og deres pårørende, og skal 
jobbe med ulike tiltak innenfor hele målgruppen. Ungdiabetes i fylket skal gjøre det samme i 
hele sitt fylke.  
 
 

Organisering av styret i fylket 

Ungdiabetes i fylket bør bestå av minimum ett og maksimum syv styremedlemmer. Minimum 
tre styremedlemmer er anbefalt.    

Dersom det er mulig, bør det hvert år legges til rette for demokratiske valg av 
styremedlemmer, hvor fylkets medlemmer i målgruppen har stemmerett. Valg anbefales selv 
om det er færre enn syv kandidater til styrevervene.  

Fylkesstyret godkjenner Ungdiabetes sitt styre. Dersom fylkesstyret ikke godkjenner styret, 
må det være saklig begrunnet i tråd med Diabetesforbundets verdier og retningslinjer. 
Fylkesstyret skal da bringe saken inn for Ungdiabetes nasjonalt og sentralstyret.  

Alle styremedlemmer, inkludert leder, bør velges for ett år av gangen. 

For å sørge for jevn utskiftning av styremedlemmer, bør man ikke inneha samme verv lengre 

enn seks år sammenhengende. Etter én valgperiodes opphold er et medlem på nytt valgbart 

til samme verv.  

Ungdiabetes i fylket konstituerer seg selv, og roller bør fordeles etter interesse.  

En av styrets oppgaver bør være å rekruttere nye kandidater til styret.   

Styremedlemmer i Ungdiabetes i fylket forventes å stille på styremøter og ta på seg 

arbeidsoppgaver, med mindre annet er avtalt.  

Ungdiabetes i fylket bør være bosatt i fylket de representerer. 

 

Representasjon 

Leder av Ungdiabetes i fylket har vedtektsfestet stemmerett på fylkets årsmøte. Styret for 

øvrig har møterett (Diabetesforbundets vedtekter kap. 4 §24).  

Styremedlemmer bør holde seg oppdatert og delta der det er mulig på nasjonale 

arrangementer for tillitsvalgte. Dette gjelder spesielt Ungdomskonferanse med 

generalforsamling. Styret anbefales å etterstrebe en demokratisk prosess ved valg av 

representanter til nasjonale arrangement. 



 
 

Fylkesstyret skal der det er mulig legge til rette for at Ungdiabetes i fylket er representert på 

nasjonale arrangementer for tillitsvalgte. Dette gjelder spesielt Ungdomskonferanse med 

generalforsamling. 

 

Samarbeid med fylkesstyret 

Årsberetningen for Ungdiabetes i fylket bør utarbeides i samarbeid mellom fylkeslaget og 
Ungdiabetes. 

Leder av Ungdiabetes i fylket har vedtektsfestet møte-, tale- og forslagsrett i fylkesstyret. 
Leder har vedtektsfestet stemmerett i fylkesstyret, dersom vedkommende er demokratisk 
valgt av målgruppen 14-30 år (Diabetesforbundets vedtekter Kapittel 6 §42)  

Både Ungdiabetes i fylket og fylkesstyret har ansvar for å legge til rette for god 
kommunikasjon og jevnlig oppdatering mellom styrene.  

Fylkesstyret har ansvar for å bistå Ungdiabetes i deres arbeid, spesielt under oppstart av nytt 
styre.  

Fylkesstyret bør jobbe for alltid å ha et eget Ungdiabetes i sitt fylke.  

Ungdiabetes i fylket bør tilegnes selvstendighet til å oppfylle sitt formål, innenfor de rammer 
som foreligger.   

Ungdiabetes i fylket sine tillitsvalgte har anledning til også å stille som kandidater til 
fylkesstyret. Dette er da et personlig kandidatur, og ikke i kraft av verv i Ungdiabetes. 

 

Økonomi 

Fylkesstyret har overordnet ansvar for Ungdiabetes i fylket sin økonomi.  

Fylkesstyret skal legge til rette for et rammebudsjett til Ungdiabetes i sitt budsjett hvert år, og 
orientere Ungdiabetes i fylket om dette.  

Ungdiabetes i fylket kan fremme forslag til eget budsjett, hvor fylkesstyret godkjenner 
innenfor egne rammer.  

Ungdiabetes i fylket har ansvar for å holde seg oppdatert på egen økonomi.  

Ungdiabetes i fylket står fritt til å søke midler til tiltak innenfor sin målgruppe, hos interne og 
eksterne aktører, innenfor Diabetesforbundets retningslinjer. 

 

Aktiviteter og arrangement 

Ungdiabetes i fylket bør definere hvem som er ansvarlig voksen ved arrangementer hvor det 

er mindreårige til stede. Fylkesstyret skal bidra til, og følge opp dette.  

Ungdiabetes-arrangement med mindreårige til stede skal være alkoholfrie. Der Ungdiabetes 

deltar på Diabetesforbundets arrangement, skal deres tilstedeværelse hensyntas.   


