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114/17 – utvalgets forslag per 3. mars. 19 

Forslag til Vedtektsendringer  

§ 3-1 REPRESENTASJON OG DELTAKELSE 

Landsmøtet er foreningens øverste myndighet. 

Til landsmøtet velges en delegat fra hver fylkesforening, samt en tilleggs delegat for hvert 50. 

medlem i fylkesforeningen. Det velges vararepresentanter i samme antall som delegater. 

Fylkesstyrene velger selv sine delegater.  For at en fylkesforening skal kunne sende delegater til 

landsmøte, må de ha et demokratisk valgt fylkesstyre, og være registrert i Brønnøysund. Landsmøtet 

kan ha observatører til stede uten tale og stemmerett. Fremmøtte delegater ved landsmøtet er 

stemmeberettiget. Stemmer kan ikke overføres ved fullmakt. Delegater og observatører må være 

betalende medlemmer. 

 

§ 3-6 Forslag 

Saker til landsmøtet fremmes av fylkesforeningene ved fylkesstyret og hovedstyret. Valgkomitéen 

kan fremme saker som gjelder vedtekter og retningslinjer for valgkomiteen.  Kontrollutvalget kan 

fremme saker som er av vedtektsmessig og organisasjonsmessig art.  

Sakene skal være hovedstyret i hende innen 1. juni det året det er landsmøte.  Alle saker behandles 

av hovedstyret og legges frem for landsmøtet med hovedstyrets innstilling. 

  § 3-7 Valg og oppnevning 

Landsmøtet velger: 

a. Hovedstyret 

• Leder 

• Nestleder 

• 4 medlemmer 

• 4 vara medlemmer 

b. Kontrollutvalg 

• Leder 

• Nestleder 

• 1 medlem 

• 1 vara medlem 

c. Valgkomite 

• Leder 

• Nestleder 

• 1 medlem 

• 1varamedlem 
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Hovedstyret innstiller valgkomite ut ifra de innkomne forslag som valgkomiteen har innhentet.  

Valgperioden er to år.      

Leder og nestleder kan maksimalt sitte sammenhengende 4 perioder i samme verv i hovedstyre, 

kontrollutvalg eller valgkomite.  

Leder og nestleder i de ulike organer velges hver for seg.   

Resterende medlemmer kan velges under ett. Det samme gjelder varamedlemmer.   

Nær familie skal ikke sitte samtidig i hovedstyret, kontrollutvalg og valgkomite som nevnt i § 3-7 (eks. 

ektefeller, foreldre / barn eller søsken).  

Medlemmer i sentrale verv kan ikke ha tillitsverv i fylkesforeningen.  Gjelder ikke varamedlemmer. 

Valgkomiteen kan ikke inneha andre verv i organisasjonen.   

Landsmøtet oppnevner:  

• Statsautorisert revisor 

Landsmøtet fastsetter retningslinjer for hovedstyret, kontrollutvalg og valgkomite. 

 

 3-8 Avstemning 

Vedtak på ordinært og ekstraordinært landsmøte fattes med alminnelig flertall. 

Med alminnelig flertall menes stemmer fra over halvparten av de avgitte stemmene.  

Ved vedtektsendringer kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

Blanke stemmer anses som ikke avgitte stemmer.  

 

Kap 4 Hovedstyret 

§ 4-1  

Hovedstyret skal lede foreningen mellom landsmøtene, og fatte vedtak i saker som ikke er tillagt 

annet organ. Nyvalgt hovedstyre trer i kraft umiddelbart etter landsmøtet. 

§ 4-4 MØTER 

§ 4-4-1 Saker til hovedstyremøter  

Saker til behandling i hovedstyret, fremmes av hovedstyret, fylkesforeningene, kontrollutvalg og 

generalsekretær. Valgkomitéen kan fremme saker som gjelder vedtekter og retningslinjer for 

valgkomiteen.    
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§ 4-4-2 Innkalling og gjennomføring av hovedstyremøter.   

Styrets leder har ansvar for innkalling til hovedstyremøtene. Det skal også avholdes møte når minst 

halvparten av styrets medlemmer krever det. Innkalling og sakspapirer sendes ut senest 1 – en uke 

før møtet. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. 

Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling. 

Alle avgjørelser fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. I 

leders fravær vil nestleder ha dobbeltstemme. Det føres protokoll fra hovedstyrets møter. 

Protokollen legges frem for godkjenning i det påfølgende styremøte. 

 

§ 6-3  

Fjernes 

 

§ 7-2 Oppgaver 

Valgkomiteen skal avgi innstilling til landsmøte over kandidater til følgende verv: 

• Til hovedstyret: Leder, nestleder, 4 medlemmer, 4 vara medlemmer  

• Til kontrollutvalg: Leder, nestleder, 1 medlem, 1 vara medlem. 

Valgkomiteens innstilling av kandidater til hovedstyre og kontrollutvalg legges ut på intranett 

sammen med øvrig saksliste og saksdokumenter 6 – seks uker før landsmøtet finner sted. 

Valgkomiteen skal også finne valgbare kandidater til valgkomiteen. 

 

§ 8-1 SAKSGANG  

Strykes ( ivaretatt § 4-4-1) 

 

 


