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Velkommen til kurs i styrearbeid 
 

En organisasjon er et fellesskap av mennesker som jobber mot et felles mål, eller for å løse 

en spesiell oppgave. Denne definisjonen favner alt fra små frivillige organisasjoner til store 

aksjeselskaper. Felles for alle er at de har et styre som er organisasjonens ledelse. Styret har 

det totale ansvaret for en organisasjon.  

Dette kursheftet vil ikke være spesielt rettet mot én type organisasjon, men vi gjør et skille 

på med og uten ansatte, fordi det har en direkte innvirkning på styrearbeid.   

  
Gitt de forskjellige forutsetningene ulike organisasjoner har, vil styrearbeid variere sterkt. 
Men selv om innholdet i styrearbeidet vil være ulikt, vil roller og ansvar ligne. Og nettopp 
fordi det dreier seg om å løse oppgaver i fellesskap, er det viktig at et styre fungerer så godt 
som mulig. Dette kurset setter søkelys på temaer som er viktige for å lykkes og trives i 
styrearbeidet.  
 
I dette kurset bruker vi en fiktiv miljøorganisasjon, Jorda for Alle, som et gjennomgående 
case for å illustrere styrearbeid. Jorda for Alle er en frivillig organisasjon med ansatte. Som 
nevnt over er det forskjell på frivillige og formelle organisasjoner, men case-eksemplene er 
av såpass generell art at det sammenfaller for begge typer. Forskjellene er utdypet i teksten i 
dette heftet.  
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Case - Jorda for Alle 

Jorda for Alle er en stor miljøvernorganisasjon som har eksistert 

siden 1972. Organisasjonen har 19 fylkeskontorer hvorav ca. 

halvparten er aktive og resten er delvis aktive. Det er 210 000 

medlemmer på landsbasis. De mest aktive fylkene har ca. 70 % 

av medlemmene.  

 

Organisasjonen har et hovedkontor i Bergen med 4 ansatte, alle 

under 40 år; 1 daglig leder (med miljøkompetanse), 1 

regnskapsmedarbeider og 1 fagkonsulent og 1 grafisk 

medarbeider.  Organisasjonen får støtte over statsbudsjettet. 

 

Organisasjonens formål er å drive informasjonsarbeid og å være en høringsuttaler i 

miljøsaker. Regionkontorene driver i tillegg med kursing av egne medlemmer, samt åpne 

kurs og seminarer for publikum. Jorda for Alle gir ut magasinet «Jorda for alle» 4 ganger i 

året. Dette er et fagblad til ca. 35 000 abonnenter, som gir gode reklameinntekter.  

 

Organisasjonen hadde sine glansdager på 1990 - og starten av 2000-tallet, med 350 000 

medlemmer, 15 aktive fylkeslag, 30 lokallag, 6 ansatte og 6 årlige utgaver av magasinet. 

Organisasjonen har slitt med synkende medlemstall og dårlig omdømme de siste årene på 

grunn av interne problemer og en uheldig sak med underslag gjort av en tillitsvalgt. Dette 

har igjen ført til dårligere økonomi, og oppsigelse av to fast ansatte var en nødvendig 

konsekvens av dette.  

 

Ved siste årsmøte ble to nye styremedlemmer valgt inn i styret. Det er knyttet store 

forventninger til deres kompetanse med håp om å bedre organisasjonens økonomi og at 

dens gode omdømme skal gjenopprettes. 

 

Som vedlegg sist i dette heftet finner du alle dokumentene som berører vårt case:  

 vedtekter 

 styreinstruks 

 valgkomitéinstruks 
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Modul 1 Rammer for arbeid i en organisasjon  

Offentlige lover og forskrifter 

Det er en rekke lover som regulerer organisasjoners arbeid. Det kan være aksjeloven, 
samvirkeloven, regnskapsloven, arbeidsmiljøloven og skatteloven. I Norge har vi ingen egen 
lovgivning for frivillige organisasjoner, og de ser derfor til aksjeloven så langt det passer.  
 
I tillegg vil alle organisasjoner ha vedtekter som gjelder spesielt for den enkelte organisasjon. 
Dette er «lovene» som gjelder for organisasjonen. For å registrere en organisasjon i 
Brønnøysund må man ha vedtekter som er vedtatt på et stiftelsesmøte. Gjennom 
vedtektene bestemmes hvilken type organisasjon man vil ha og hvordan det skal jobbes.  

Vedtekter og instrukser 

Vedtekter og instrukser er organisasjonens verktøy for å sikre at man arbeider i riktig 
retning. 
 
Vedtekter 

Vedtekter er de formaliserte regler som er bestemt gjeldende for organisasjonen. Vedtekter 

skal sikre ansvarlighet og kontinuitet av driften av organisasjonen. Mange har i tillegg til 

instrukser utarbeidet håndbøker og retningslinjer for arbeidet i lokalavdelingene. 

 
Vedtektene bør inneholde: 

 hva som er organisasjonens formål (formålsparagraf) 

 hvordan organisasjonen er byd opp (organisasjonsstruktur) 

 hva som er organisasjonens oppgaver og aktiviteter 

 hvem som kan være medlem/eier i organisasjon, og hvorledes og av hvem kontingenten 
fastsettes 

 hva som er medlemmenes/eiernes rettigheter og plikter 

 når og hvordan årsmøtet skal holdes, hva som er frist for utsending av innkalling og 
sakspapir (vanligvis 30 og 10 dager før møtet) og om det er mulighet for innkalling til 
ekstraordinært årsmøte 

 hva som er styrets sammensetting og oppgaver (f.eks. iverksetting av årsmøtets 
bestemmelser, oppnevne komiteer eller arbeidsgrupper, administrere og føre kontroll 
med organisasjonens økonomi, følge opp eventuelle ansatte og representere 
organisasjonen utad) 

 hvordan leder, nestleder, styremedlemmer, valgkomité, revisor og eventuelt 
kontrollkomité velges 

 hvilke krav som stilles for oppløsing av organisasjonen (vanlig krav er 2/3 flertall på to 
påfølgende årsmøter) og hva som skjer med disponibel kapital 

 hvilke krav som stilles for vedtektsendringer (vanlig krav er 2/3 flertall for at en endring 
skal bli vedtatt, frist for innsending av vedtektsendringer er ofte 20 dager før årsmøtet) 

 

Se eksempel på vedtekter til Jorda for Alle, bakerst i heftet. 
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Styreinstruks 

For styrer som har representanter fra de ansatte, er egen instruks for styret lovfestet (ASL § 
6-23). Den skal inneholde hvilke saker som skal styrebehandles, og hvilke oppgaver og plikter 
daglig leder skal ha overfor styret. Styreinstruksen skal også inneholde regler for 
møteinnkalling og møtebehandling. Mye av dette involverer daglig leder, og derfor bør også 
styret lage en instruks for daglig leder som er samstemt med styreinstruksen.  
 

Det er viktig å merke seg at styreinstruksen lages og vedtas av styret selv. 

 
Også andre organisasjoner bør ha en styreinstruks, der det går klart frem: 

 hva som er rutinene for innkalling til styremøter (f.eks. frister, hvordan 
varamedlemmene møter) 

 hva som er rutinene for styrearbeid 

 hvilke saker som skal styrebehandles (som ikke bestemmes av årsmøtet eller 
medlemmene) 

 

Se eksempel på styreinstruks for Jorda for Alle, bakerst i heftet.  

 

Instruks for valgkomitéen 

Valgkomitéens oppgave er å foreslå kandidater til valgte verv i organisasjonen. Deres 
oppdrag er å skaffe de best kvalifiserte personene, slik at man får et så velfungerende styre 
som mulig. Den jobben valgkomitéen utfører, vil med andre ord kunne være av avgjørende 
betydning for å få et godt styre. Derfor er det vanlig å utarbeide egen instruks for 
valgkomitéen.  
 

Se eksempel på instruks for valgkomitéen for Jorda for Alle, bakerst i heftet.  
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Modul 2 Styrets oppgaver, roller og ansvar  

Oppgaver 

Styrearbeid vil variere svært mellom ulike typer organisasjoner. Likevel er aksjelovens krav til 

styrer såpass generell at dens spesifikasjoner til oppgaver kan fungere som en god rettesnor 

for de aller fleste styrer. Men, merk at det kun er aksjeselskaper som er forpliktet til å følge 

loven. Frivillige organisasjoner må som et minimum følge egne vedtekter.    

Roller og ansvar 

Gitt mangfoldet av ulike organisasjoner vil styrearbeidet variere etter:  

 formålet med organisasjonen 

 aktivitetsnivået og omsetning 

 om det er egne ansatte eller basert på frivillighet 

 om det er lokal eller regional organisasjon 
 
Men selv om innholdet i arbeidet vil være ulikt, vil roller og ansvar være svært likt.  
 
Det finnes ingen regler for hvor mange medlemmer et styre skal bestå av. Et styre i et 
lokallag bør minst bestå av tre personer; leder, sekretær og kasserer. I tillegg kan det gjerne 
velges en nestleder som kan steppe inn om leder ikke er tilgjengelig, og ett vanlig 
styremedlem. Et sentralstyre i en organisasjon vil minimum bestå av disse fem vervene. Et 
aksjeselskap (AS) skal ifølge aksjeloven ha et styre på minimum ett medlem. Det er ingen 
øvre grense for hvor stort et styre kan være, men et antall på tre – syv medlemmer vil trolig 
fungere godt. 
 
Leder 

Å motivere andre er en viktig del av leders ansvar. Å motivere frivillige handler om å gjøre 
styremøter og aktiviteter så interessante som mulig, slik at styremedlemmene har lyst til å 
komme. Begeistring skapes gjennom anerkjennelse, inspirerende mål, mestring, vi-følelse og 
humor og glede. 
 
Lederen skal gjøre andre gode! Det er viktig å følge opp de andre i styret, f.eks. ved å be om 
råd og hjelp. På denne måten involverer man styremedlemmene, samtidig som man viser 
anerkjennelse. Styremedlemmer som utfører viktig arbeid for organisasjonen, må få 
berettiget ros for dette. Og hele tiden bør man fokuser på det positive, og det man sammen 
oppnår i organisasjonen. 
 
En leders oppgave vil blant annet være å delegere oppgaver til de andre styremedlemmene. 
Da er det viktig å huske på at dette kan ha stor betydning for styremedlemmenes trivsel. For 
motivasjonens del bør hvert enkelt styremedlem får jobbe med de oppgavene som er mest 
interessant for han eller henne.  
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Som styreleder har man ansvar for å:  

 kalle inn til og lede styremøtene 

 samordne og lede virksomheten i organisasjonen 

 sørge for at vedtak blir fulgt opp 

 delta på møter som er relevante for organisasjonen 

 ha kontakt med media og representere organisasjonen om ikke dette er en egen rolle i 
organisasjonen 

 sørge for at brev og henvendelser blir besvart 
 
Spesielt for lokallag:  

 ha god kontakt med fylkeslaget/hovedkontoret 

 ta initiativ til, eller følge opp andres forslag om saker som bør behandles  

 holde nestlederen godt orientert 

 følge med i framdriften i arbeidet til de andre styremedlemmene og gripe inn dersom 
oppgavene ikke blir løst tilfredsstillende 
 

Nestleder 

Nestlederen har en viktig beredskapsfunksjon i styret, og skal til enhver tid kunne overta 
lederens oppgaver. En viktig oppgave er å avlaste lederen når han/hun har stor 
arbeidsbelastning.  
 
For at nestlederen skal kunne avlaste lederen eller overta noen av oppgavene ved behov, er 
det viktig at lederen lar nestlederen få slippe til.  
 
Nestlederen kan i tillegg ta sin del av styrets mange oppgaver. Dette løses forskjellig i ulike 
organisasjoner, han/hun har ofte ansvar for spesielle saker eller saksområder. Aktuelle 
oppgaver kan være: 

 ansvar for prosjekter eller arrangementer 

 lede noen av lagets møter 
 

Sekretær 

Vervet som sekretær innebærer følgende arbeidsoppgaver: 

 kunngjøre møter 

 sende møteinnkallelse 

 skrive referat 

 sende nødvendige søknader, brev og e-poster 

 lage årsrapport 

 arkivere sakspapirer, referater og protokoller  
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Økonomiansvarlig 

Økonomiansvarlig (kasserer) har ansvaret for organisasjonens økonomi, og skal: 

 sørge for at organisasjonens regnskap blir ført og sørge for at det blir revidert før 

årsmøtet  

 foreta inn- og utbetalinger via bank, og ha ansvar for eventuell kontantbeholdning 

 ha oversikt over økonomien, og informere styret jevnlig om denne 

 sette seg inn i reglene for eventuelle utbetalinger av godtgjørelser til tillitsvalgte, statens 

reiseregulativ og andre økonomiske forpliktelser 

Styremedlem  

Styremedlemmene vil kunne få delegert arbeidsoppgaver i styret. I noen styrer har 
styremedlemmer fått egne ansvarsområder, for eksempel:  

 verveansvarlig 

 presseansvarlig   

 webansvarlig 
 

Generelt skal styremedlemmer alltid stille godt forberedt til møtet og ha lest alle 

saksdokumenter i forkant. De må også være forberedt på å få løpende arbeidsoppgaver 

utdelt, basert på de vedtak styret gjør.  

I medlemsorganisasjoner er det vanlig at styremedlemmer representerer styret og 

organisasjonen i medlemsmøter og andre fora hvor det forventes at organisasjonen er 

representert. Man bør være obs på at dette kan kreve mer tid enn selve styremøtene. 

 

Generelle oppgaver for styret 

Vedtektene bør si noe om hva som er styrets oppgaver. For øvrig sier aksjeloven (§ 6-12 til 6-
13) at styret skal: 

 sørge for forsvarlig organisering av virksomheten 

 fastsette planer, budsjetter og retningslinjer 

 holde seg orientert om organisasjonens økonomiske stilling og sikre betryggende kontroll 

 iverksette de undersøkelser de finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Det er 
nok at ett styremedlem ber om mer informasjon om saken. Styret skal ha tilfredsstillende 
behandlingsgrunnlag før de fatter vedtak. 

 

Strategisk tenkning 

Styret har ansvar for strategisk tenkning. Dette kan innebære: 

 utarbeide visjon og mål for organisasjonen (3-10 års perspektiv) 

 etablere god organisasjonsstruktur (omorganisering/effektivisering/nedsetting av råd og 
utvalg) 

 velge nye arbeidsområder/profilområder 

 jobbe med profilering/infoarbeid/media 

 søke etter mulige inntektskilder/offentlig støtte 

 hvordan forbedre kommunikasjon med medlemmer/eiere/ansatte 
Mer om strategisk tenkning i modul 5.  
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Økonomisk kontroll 

Styret er personlig ansvarlig for organisasjonens økonomi. Dette innebærer at styrets 
medlemmer kan stilles personlig til ansvar om organisasjonen drives uforsvarlig. Derfor er 
det viktig at styret har innsikt i, og kunnskap om, organisasjonens økonomi. 
 
For enhver frivillig organisasjon som har økonomiske forpliktelser, bør man opparbeide seg 
en viss egenkapital som kan brukes til å dekke uforutsette utgifter. Har man ansatte, bør 
minimum egenkapital kunne dekke tre måneders drift. Dette er ikke et lovfestet krav.  
I instruks til daglig leder vil styret gjerne delegere den daglige økonomiske driften av 
organisasjonen. Men for at delegeringen skal fungere godt, må daglig leder vite hvilke 
prinsipper som skal legges til grunn. Styret må bruke tid på mål og normer, slik at daglig 
leder kan følge de retningslinjer som blir gitt. 
 

Sunn drift/kontroll 

Blant styrets oppgaver, er å sikre sunn drift. Dette kan innebære: 

 ha kontroll på økonomien 

 følge opp at organisasjonen er riktig bemannet 

 sikre at aktivitetene er i samsvar med målsettingene for organisasjonen 

Det er ikke noe krav om at styremedlemmer har økonomisk kompetanse, men valgkomitéen 

bør sørge for at noen av dem har det. Styremedlemmer er økonomisk ansvarlig uansett, og 

kan ikke unnskylde seg med manglende kompetanse.  

 

I henhold til aksjeloven § 6-13 skal styret: 

 føre tilsyn med daglig ledelse og selskapets virksomhet  

 fastsette instruks for daglig leder/generalsekretær 

 ha ansvaret for aktiviteten som skjer og overfor årsmøtet 
 

Styret er valgt av medlemmene/eierne, for å representere dem og jobbe for organisasjonens 
beste. Dette er en tillitserklæring, som også forplikter.  
 
I frivillige organisasjoner er det viktig å huske at medlemmene er en viktig del av lokallaget 
og organisasjonen, og kan være en stor ressurs for styret. Ta gjerne med medlemmene på 
idédugnad når året skal planlegges, og sørg for at de får riktig informasjon i god tid. 
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Organisasjonsarbeid lokalt 

En hjelp til å prioritere oppgaver, er å skille på hva som må, bør eller kan gjøres. Under ser 

du eksempel på punkter som kan vurderes. Hvilke aktiviteter som er aktuelle vil variere fra 

organisasjon til organisasjon. 

 

Oppgaver som må gjøres Oppgaver som bør gjøres Oppgaver som kan gjøres 

Aktiviteter: 

- Årsmøte 
- Medlemsaktivitet – 

Hvor mye, vil variere 
mellom 
organisasjonene  

Aktiviteter:  

- Medlemsmøter 
- Ulike kurs / studiering 
- Utadretta aktiviteter 
- Kampanjer og aksjoner 

initiert av 
hovedorganisasjonen 

Aktiviteter: 

- Åpne møter 
- Skolekontakt 

Medlemskontakt: 

- Informasjon til 
medlemmene. Bør 
vurdere info i posten 
minst en gang i året. 
Husk nye medlemmer. 

Medlemskontakt: 

- Medlemsverving 
- Følge opp nye 

medlemmer 
- Kontakte utmeldte 

medlemmer 

Medlemskontakt: 

- Informasjon til 
medlemmene pr post, 
epost, nett eller sms 

 

Dokumenter: 

- Årsmelding 
- Arbeidsplan 
- Regnskap 

Dokumenter: 

- Svare på ulike typer av 
høringer 

- Ta initiativ overfor 
kommunen i ulike saker 

Dokumenter: 

- Brosjyre om 
organisasjonen 

- Faktaark, plakater 
eller plansjeserier 

Kommunikasjon: 

Kontakt med fylkeslaget 

- Informere om styrets 
sammensetning etter 
årsmøtet  

- Delta på 
fylkesårsmøtet 

Kommunikasjon: 

- Stille opp overfor media 
- Sende bilder og 

informasjon om lokale 
aktiviteter til ulike 
nettsider 

- Vurdere egen nettside 
dersom en ikke har det 
lokalt 

Kommunikasjon: 

- Være aktiv overfor 
lokale media 

- Vurdere bruk av 
sosiale media 
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Organisasjoner med ansatte  

Følge opp de ansatte 

Styret skal være en ressurspool for de ansatte og bidra med kunnskap på sine områder. 
Dette forutsetter aktiv kommunikasjon mellom styret og ansatte. 
 
Det er krav til arbeidsgiver om å utarbeide systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 
(HMS) på en arbeidsplass. Styreleder anbefales å gjennomføre årlige medarbeidersamtaler 
med daglig leder. Daglig leder bør gjennomføre medarbeidersamtale med de andre ansatte.  
 
Og til slutt;  
Et godt styre, kjennetegnes av: 

 Oppgaver og mål er oppfattet og godtatt av alle 

 Åpen kommunikasjon 

 Gjensidig tillit og støtte 

 Utnyttelse av individuelle forskjeller 

 Beslutninger etter tilnærmet enighet 

 Nødvendige oppgaver ivaretas av gruppemedlemmene 
 

Et dårlig styre kan preges av:  

 Likegyldighet og spenninger 

 Dominerende kommunikasjon eller lite kommunikasjon 

 Diskusjoner hvor uenighet skjules 

 Mye negativ kritikk eller ingen kritikk 

 Diskusjon om arbeidsmetode unngås 
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Modul 3 Struktur på arbeidet i styret  

I modul 2 var vi innom styrets oppgaver, ansvar og roller. 

 

I denne modulen vil vi berøre: 

 Innkalling til styremøter 

 Møteledelse og gjennomføring av styremøter 

 Saksforberedelse 

 Protokollering 

 Oppfølging av vedtak 

 Rapportering – Årsmelding 

 Styrearbeid med administrasjon 

Innkalling til styremøter 

Det anbefales å avtale tidspunkt for første styremøte etter at styret er valgt på årsmøtet, og 

før nyvalgt styre forlater lokalet. Styreleder er ansvarlig for innkalling til styremøtene, og bør 

derfor ta initiativet. Styreleder kan sende innkalling selv, eller sekretæren eller ansatt i 

organisasjonen kan sende ut innkallingen i forståelse med styreleder. I dag sendes innkalling 

oftest ut på e-post, samt at en del organisasjoner minner styremedlemmene på møtet med 

en SMS kort tid før møtet. Husk å opplyse om møteslutt i tillegg til møtestart i innkallingen.   

 

Med innkallingen bør det følge en saksliste (agenda) for møtet, og gjerne med saksframlegg 

og forslag til vedtak. Dette er vanlig i organisasjoner med egen daglig leder. Form og innhold 

på sakslister og referater bør avklares på det første styremøtet etter årsmøtet. Her bør det 

også avklares hvorledes forfall til styremøter meldes. 

Møteledelse og gjennomføring av styremøtet 

Styremøtene i mindre, og gjerne frivillige organisasjoner, har ofte også en sosial funksjon. 

Det er lederens ansvar å finne balansen mellom å ha det sosialt og det å få gjennomført et 

effektivt styremøte. Generelt vil vi anbefale at behandlingen av saker gjennomføres på en 

formell og ryddig måte med en tydelig møteledelse og ryddig saksgang, og at det formuleres 

klare vedtak. 

 

Et råd er å gjennomføre styremøtet i en formell del med styresaker, og en mer uformell del 

med mat og prat. Ofte kommer det gode idéer og meninger i den uformelle delen en kan ta 

med seg videre. 
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Styrelederen må sette seg på enden av bordet. Det er da han/hun har mulighet til å se alle 

og være oppmerksom på at noen ønsker ordet eller på annen måte gir uttrykk for enighet 

eller uenighet.  

 Start alltid møtet med noe positivt. Vær raus med tilbakemeldinger. 

 Presentasjon. Er det en som ikke kjenner alle, er det nok til at en bør ha en full 
presentasjonsrunde slik at alle føler seg inkludert.  

 Lederen bør si hvor lang tid han forventer at styret skal bruke på sakene. 

 Selv om styret i mindre organisasjoner/lokallag ofte kjenner hverandre godt, må ikke 
lederen være redd for å være tydelig. Det er lederens oppgave å ta ledelsen, samt at 
styremedlemmene forventer det. 

 En viktig del av møteledelsen, er å påse at møtedeltakerne holder seg innenfor temaet. 
Da blir diskusjonen mer effektiv, og man sikrer at alle som ønsker det kommer til orde. 

 Dersom det er mange som vil ha ordet, bør man lage ei liste og gi ordet i den rekkefølgen 
de ber om det.  

 I noen saker er det lurt av lederen å ta en runde rundt bordet der alle får mulighet til å si 
sin mening.  

 Har organisasjonen daglig leder, er det vanlig at han/hun har laget saksframlegg eller 
forberedt saken, og at vedkommende fremlegger saken i styremøtet.  

 Lederen bør «styre» når det er på tide å komme til en beslutning, og varsle om det litt i 
forkant. 

 Lederen kan gjerne repetere for styret det som oppfattes som vedtatt beslutning. Dette 
klargjør felles forståelse og gir referenten en ekstra anledning til å få det korrekt. 

 Lederen kan anmode en annen i styret å oppsummere diskusjonen i en sak, dersom 
lederen føler den andre er mer «kompetent» i den saken, eller at lederen føler det 
«glapp ut» et øyeblikk. 

Saksforberedelse 

I de fleste styremøter handler det om å: 

 fatte beslutninger 

 informere eller diskutere 

 løse konkrete problem og utfordringer  

 planlegge veien videre 
 

En gyllen regel er å sette opp sakslisten med de viktigste sakene og de det haster med å få en 

behandling på, øverst. De mindre sakene kommer sist. Ha alltid med et punkt for eventuelle 

saker som møtedeltakerne ønsker å ta opp.   

 

I organisasjoner uten ansatte er det viktig at sekretær og øvrige styremedlemmer vet hvilke 

forventninger som stilles til dem av forberedelser til styremøtene. Det er viktig at 

arbeidsform, omfang og forventninger er diskutert og avklart.  
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Er det saker sekretær eller andre styremedlemmer skal forberede til møtet bør det være 

avklart i god tid. Det er vesentlig at lederen er tydelig på sine forventninger. Om det er mulig 

bør det gå frem av styreprotokollen dersom en sak skal opp på neste styremøte og hvem 

som skal forberede den. 

 

Der det er ansatt daglige leder, vil oftest han/hun forberede sakene i samråd med styreleder 

og gjerne med forslag til vedtak, eller det gjøres på ledermøte. Dette kan være beskrevet i 

styreinstruks eller instruks for gjennomføring av styremøter.  

Protokollering 

I frivillig virksomhet uten ansatte, er det sekretæren som skal dokumentere arbeidet for 

organisasjonen. Har organisasjonen ansatte, fører som regel den ansatte protokollen.   

En skiller ofte mellom en protokoll og et møtereferat. På styremøtene og på årsmøtet gjør 

en vedtak i saker som dokumenteres i en protokoll. I møtereferat kan en referere fra 

diskusjoner uten at det gjøres vedtak. 

 

I henhold til aksjelovens § 6-29, skal det føres protokoll fra styrebehandlingen. I denne skal 

det som et minimum angis tid og sted for møtet, behandlingsmåte og styrets beslutninger. 

 

Noen tips for føring av protokoll/møtereferat 

 Det må gå tydelig frem hva slags møte det er, og tid og sted for møtet. 

 Det er viktig med en oversikt over hvilke styremedlemmer som er til stede, og hvem som 
har meldt forfall. Dersom enkelte styremedlemmer kommer etter at møtet er begynt 
eller går før det er slutt, skal dette protokollføres. 

 Ta med navn på den som åpner møtet. 

 Sakene føres inn i den rekkefølge de blir behandlet, med samme nummer og overskrift 
som på den vedtatte sakslisten. 

 Hver sak skal ha en overskrift. Lag så en kort beskrivelse av saken og hvordan den er tatt 
opp. Skriv kort og enkelt – og få med tidsfrister og hvem som er ansvarlig for å utføre 
avtalte oppgaver. 

 Før inn alle forslag, enten de er forkastet eller vedtatt. Det samme gjelder forslag som 
blir trukket – gjelder spesielt på årsmøtet. 

 Endelig resultat av votering med antall stemmer for og imot, og eventuelt avholdne, må 
være med. 

 Referat av foredrag og diskusjoner skal ikke tas med, men før inn navnene på de som 
deltar i diskusjonen. 

 Før inn klokkeslettet da møtet ble hevet. 

 Om mulig bør protokollen leses opp og godkjennes på samme møte. Men det vanligste i 
dag er at protokollen sendes styret på e-post snarest mulig etter møtet og at protokollen 
formelt godkjennes på første påfølgende styremøte. 
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Oppfølging av vedtak 

I frivillige organisasjoner uten ansatte er det viktig at oppfølging av vedtak drøftes og at det 

protokolleres konkret hvorledes, av hvem og med hvilken tidsfrist en sak skal følges opp. 

 

I organisasjoner med ansatte skjer mye av oppfølgingen fra administrasjonen, men 

rolledelingen mellom styret og daglig leder/ansatte bør drøftes årlig og være omforent. I 

mange organisasjoner er dette en sak på det første styremøtet etter årsmøtet.   

Rapportering – årsmelding 

Styret er ansvarlig overfor årsmøtet og rapporterer gjennom årsmelding og regnskap. 

 

Årsmelding frivillige organisasjoner 

Før hvert årsmøte utarbeides det en oversikt over aktiviteter i året som er gått. Vanligvis er 

det sekretæren som gjør dette, men det kan også gjøres av daglig leder eller en ansatt. 

Årsmeldingen kan i mange lokale organisasjoner være den eneste informasjonen passive 

medlemmer får om aktivitetene i organisasjonen lokalt. Legg derfor vekt på å gjøre den 

positiv.  

Regnskapsplikt frivillige organisasjoner 

Alle må ha et regnskap å rapportere til årsmøtet, men ikke alle har rapportplikt til 

skatteetaten og Brønnøysundregistrene. Det er mange regler og det kan være vanskelig å 

navigere for å finne ut hva som gjelder for din organisasjon.  

Et aksjeselskap eller stiftelse har årsregnskapsplikt uavhengig av virksomhetens størrelse 
eller om det drives økonomisk virksomhet. Er du usikker, kontakt organisasjonen sentralt 
eller Brønnøysundregistrene.  

Selskapsorganisasjoner 
For selskaper er det mer formelle krav til årsberetning. Vi omtaler her kun det som gjelder 
for små foretak, det vil si alle selskaper som ikke er børsnotert eller allmennaksjeselskap.  

På Altinn.no kan vi lese at alle regnskapspliktige må i tillegg til årsregnskapet utarbeide 
årsberetning, jf. regnskapsloven. Årsberetningen er ikke en del av årsregnskapet, men 
kommer i tillegg til dette. Årsberetningen skal fastsettes senest seks måneder etter 
regnskapsårets slutt. 

Minimumskrav til årsberetning for små foretak (regnskapsloven§3-3): 

 I årsberetningen skal det gis opplysninger om arten av virksomheten og hvor 
virksomheten drives, inkludert opplysning om eventuelle filialer. 

 Årsberetningen skal minst omfatte en oversikt over utviklingen og resultatet av den 
regnskapspliktiges virksomhet. Det skal gis opplysninger om forsknings- og 
utviklingsaktiviteter. 
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Videre skal det opplyses om: 

 forutsetninger for fortsatt drift 

 arbeidsmiljø og eventuelle iverksatte og planlagte tiltak av betydning for arbeidsmiljøet 
(Det skal opplyses særskilt om skader og ulykker. Organisasjoner med minst 5 årsverk 
skal også opplyse om sykefravær.) 

 likestilling og eventuelle iverksatte og planlagte tiltak 

 bedriftens påvirkninger av det ytre miljø (forurensning, støy, osv. samt eventuelle 
iverksatte og planlagte tiltak for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger) 

 anvendelse av årets overskudd/dekning av årets underskudd (dersom dette ikke fremgår 
av årsregnskapet) 

Styreledelse når en har egen administrasjon 

I organisasjoner med ansatte er det viktig å avklare ansvarsområder og arbeidsoppgaver 

mellom ansatte og styremedlemmer. Og med jevne mellomrom bør styret evaluere sitt 

arbeid. 

 

Frivillige organisasjoner med ansatte 

Noen organisasjoner har deltidsansatte med konkrete arbeidsoppgaver knyttet til stillingen. 

Andre har heltidsansatt eller flere ansatte med egen daglig leder.   

Ovenfor ser vi en modell på hva som ansees å være styrets oppgaver og hva som er 

administrasjonens oppgaver. Det er vanlig at det i tillegg til arbeidsavtaler også foreligger 

kontor- og eller stillingsinstrukser. I mange organisasjoner drøftes det på første styremøte 

etter årsmøtet: 

 styrets arbeidsoppgaver og arbeidsmåter 

 arbeidsdeling med administrasjonen 

 gjennomgang av instrukser og retningslinjer 

Styret

Målsetting

Strategiutvikling

Motivere

Formulere budskap

Administrasjon

Organisering

Igangsetting

Informering

Kontorarbeid
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Styreleder bør gjennomføre årlige medarbeidersamtaler med daglig leder. Daglig leder har 
ansvar for å gjennomføre medarbeidersamtale med de andre dersom det er flere ansatte. 
Under medarbeidersamtalen står medarbeideren i fokus, og man kan gjerne ta utgangspunkt 
i stillingsbeskrivelsen. Samtalen brukes til å blant annet snakke om arbeidsprosesser, 
resultat, samarbeidsforhold og medarbeiderens behov for faglig og personlig utvikling.  
 
Selskapsorganisasjoner  

I dette avsnittet omtales i hovedsak større organisasjoner med ansatte, men mange av 
punktene kan fortsatt være gjeldene for mindre (frivillige) organisasjoner uten ansatte. 
Dette er et spørsmål om skjønn.  
 
Fordelingen av oppgaver mellom styret og daglig ledelse avhenger av størrelsen på 
organisasjonen. Styret forvalter bedriften, og daglig ledelse forvalter bedriftens ressurser. 
Daglig leder har ansvaret for den daglige driften, og skal følge de retningslinjer styret gir.  
 
I små organisasjoner kan skillet mellom rollene lett bli utydelig, og fordeling av oppgaver blir 
ofte et resultat av hva som er mest praktisk. Uansett anbefales det at styremøter klart skilles 
fra daglig drift slik at en der får fokusert på det langsiktige og overordnede, og at dette ikke 
overstyres av daglige utfordringer og oppgaver.  
 
Hva skal styrebehandles?  
Saker som har stor betydning for organisasjonen eller som «etter organisasjonens forhold er 
av uvanlig art» sorterer ikke under daglig ledelse, men skal behandles i styret ASL § (6-14.2). 
I praksis betyr dette at viktige investeringer, leieavtaler og leasingavtaler ofte vil være 
vesentlige elementer i små organisasjoners totaløkonomi, og derfor må styrebehandles. 
Likeledes vil kontrakter som er så store at de har avgjørende betydning for hvordan 
organisasjonen utvikler seg, være en sak for styret.  
 
For øvrig er det lagt inn en åpning i ASL § 6-14.3 der daglig leder kan handle etter fullmakt 
uten styrebehandling dersom det er en vesentlig ulempe for organisasjonen å måtte vente 
på styrets godkjenning, men da må styret orienteres så raskt som mulig. Både 
styremedlemmer og daglig leder kan kreve at bestemte saker behandles av styret (ASL § 6-
20). 
 
Orientering  

Daglig leder har plikt til å orientere styret jevnlig. Aksjeloven (§ 6-15) sier at minst hver 

tredje måned skal daglig leder informere om selskapets tilstand, drift og resultatutvikling. 

Det hviler også et ansvar på styremedlemmene om å be om informasjon. Loven gir hvert 

enkelt styremedlem, til enhver tid, rett til å kreve redegjørelse om bestemte saker. Styret 

har altså både rett og plikt til å sette seg godt inn i saker som de befatter seg med. 

Evaluering av styrets arbeid 

Med jevne mellomrom bør styret vurdere om aktivitetene som er planlagt og gjennomført er 

i samsvar med målsettingene for organisasjonen. Bidrar aktivitetene i aktivitetsplanen til å 

oppfylle målsettingen for organisasjonen? Eller kan målene bli nådd raskere gjennom andre 

aktiviteter? 
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Følgende er noen spørsmål som bør berøres ved en styreevaluering. 

 Hvordan fungerer dagens styre målt mot en ønskelig situasjon? 

 Hvordan er kompetansen blant styremedlemmene med tanke på organisasjonens 
behov? 

 Hvordan er arbeidsfordelingen, kommunikasjonen og "pulsen" på forholdet mellom 
daglig leder og styret? 

 Hvilket potensial finnes for virksomheten og hvordan kan dette potensialet hentes ut? 

 Hvor bevisst er det samlede styret på organisasjonen muligheter, mål og utfordringer? 

 Hvilke kompetansebehov har virksomheten fremover for å nå de fastsatte mål? 
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Modul 4 Hvordan arbeide strategisk 

Styret har ansvar for å vedta organisasjonens strategi. En strategi skal tydeliggjøre de 

viktigste veivalg og prioriteringer. Organisasjoner må samle sine ressurser mot forskjellige 

tiltak som gir vekst og verdiskapning, på kort og lang sikt. Å velge strategi medfører også å ta 

valg. For å velge rett er det viktig å ha en samlet god informasjon til å basere sine valg på. 

Hovedfasene i et strategiarbeid er: 

1. informasjonsinnsamling 
2. analyse 
3. strategiutforming 
4. strategibeslutning 
5. oppfølging 

Informasjonsinnsamling 

Vi skiller mellom ekstern og intern informasjon. 

Eksterninformasjon er blant annet trender, politiske retninger, klimautvikling, forskning, 

kunder, produkter, markeder, konkurrenter. Husk at også medlemmer eller eiere kan være 

kunder. 

Interninformasjon er kompetanse, økonomi, prognoser over medlemsutvikling, 

lønnsomhetsutvikling, interne prosesser, gjennomtrekk av ansatte, sykefravær, 

produktutvikling. 

Analyse 

For å analysere innhentet informasjon kan en enkel SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats) være til hjelp. I en SWOT-analyse skal styrker, svakheter, 

muligheter og trusler vurderes. Disse kan igjen vurderes positivt/negativt og som 

internt/ekstern eller andre parametere som passer din organisasjon.  

 

 POSITIVT NEGATIVT 
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Strategiutforming  

Strategier utarbeides av styret og eventuelt administrasjonen. 

 

Visjon  Hva er vårt fremtidsbilde av organisasjonen? En visjon kan 
defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand. 

Forretningsidé Hva er hensikten med denne organisasjonen? En forretningsidé 

viser en klar retning for organisasjonen og beskriver hvilke behov 

som skal dekkes og hvordan man vil gjøre dette. 

Mål Hvilke mål ønsker man å oppnå? Gode mål skal utformes slik at 

det kan måles om de er oppnådd.  

Suksessfaktorer Hva skal til for at vi lykkes? Hva kjennetegner at målet er nådd? 

Strategivalg Hvilke handlinger er mest hensiktsmessig for å nå våre mål? 

Hvilken vei skal vi velge å gå? Husk at det utelukker andre veier.  

Tiltak- og 

aktivitetsplan 

Samle alle tiltak i en aktivitetsplan. Tiltak må være så konkrete at 

vi kan fortelle om de er gjennomført eller ikke, og deretter måle 

resultatet. 

Budsjett Lag en oversikt over forventet inntekt, faste og variable 

kostnader. 

Lag eventuelt en kontantstrømsanalyse som kan hjelpe å se 

aktivitetenes behov for kapital, inntekt etter plan, eller behov for 

økt kapital, kredit eller aktivitetsstopp.  

Har vi behov for å investere må vi lage en investeringskalkyle. 

Strategibeslutning  

Styret kan selv vedta strategien, eller legge det frem for årsmøtet/generalforsamling for 

beslutning.  

Oppfølging 

 Beslutning i styret: Når forslaget til strategiplan er klar, må den vedtas i styret. 

 Informasjon til organisasjon / involvering av organisasjon: Styret må så vedta en plan 

for hvordan de ansatte i organisasjonen skal involveres i tiltaksplanen og arbeide mot 

vedtatte mål.  

 Oppfølging i styret: Tiltak- og aktivitetsplan må følges opp i styremøtene, gjerne hver 

gang. Det styret velger å fokusere på, blir gjerne det administrasjonen velger å fokusere 

på.  
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Modul 5 Årsmøte/generalforsamling 

Øverste myndighet i en organisasjon er årsmøtet, noen ganger kalt landsmøte, i aksjeloven 

kalt generalforsamlingen. Vi bruker årsmøte videre i dette kursheftet når vi omtaler en 

organisasjons øverste myndighet.  

 

Årsmøtet avholdes i den kommunen der organisasjonen har forretningskontor, med mindre 

vedtektene bestemmer at det skal eller kan holdes på et annet bestemt angitt sted. 

Årsmøtet kan holdes et annet sted dersom det er nødvendig av særlige grunner.  

 

Årsmøtet skal holdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Dersom 

organisasjonen ikke har regnskapsplikt, er kravet at det skal holdes årsmøte årlig. 

Hvordan skal det innkalles? 

Årsmøtet skal kalles inn av styret, eller det organet som vedtektene fastsetter. Innkallingen 

skal sendes senest en uke før møtet skal holdes dersom det ikke er oppgitt en lengre frist i 

vedtektene. 

 

Årsregnskap, årsmelding og revisjonsmeldinga til organisasjonen skal sendes alle 

eiere/medlemmer. I tillegg har alle eiere/medlemmer har rett til å få tilgjengelige 

opplysninger på årsmøtet. 

 

Styret skal lage et forslag til saksliste. I innkallelsen til møtet skal det framkomme tydelig 

hvilke saker som skal behandles. Forslag til vedtektsendringer skal tas med i innkallelsen. 

Et medlem/ eier har rett til å få tatt opp saker på årsmøte. Eventuelle saker må meldes 

skriftlig til styret i god tid for å tas med i innkallelsen. Dersom innkallelsen allerede er sendt, 

skal det sendes ny innkallelse dersom den kan komme fram minst en uke før møtet skal 

holdes. 

 

Dersom innkalling til årsmøte ikke blir gjort, skal tingretten kalle inn til årsmøte dersom det 

kreves av et styremedlem, daglig leder, revisor eller en eier/medlem.  

Hvem skal innkalles? 

I følge lovene har alle eiere/medlemmer rett til å bli innkalt til møtet. Eierne/medlemmene 

kan møte ved fullmektig. Fullmektigen skal i så fall legge frem skriftlig og datert fullmakt. 

Hver eier/medlem kan også ha med rådgiver som kan få talerett. Vedtektene kan i noen 

tilfeller fastsette andre relevante punkter om hvem som skal møte på årsmøtet. Derfor er 

det viktig å ha oversikt over hva vedtektene sier om årsmøtet. 
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Styreleder og daglig leder skal være til stede på årsmøtet. Dersom disse har gyldig fravær, 

skal det pekes ut noen som møter i stedet for disse. Andre styremedlemmer kan også være 

tilstede på møtet. Styremedlemmene og daglig leder har rett til å uttale seg på møtet. I 

aksjeselskap kan det gjøres unntak for regelen om at styreleder og daglig leder skal være 

tilstede dersom alle aksjeeiere samtykker om dette. 

Stemmerett 

Det varierer fra organisasjon til organisasjon hvem som har stemmerett og hvordan 

stemmene skal vektes. Stemmerett bør være definert i vedtektene, men kan også 

fremkomme i for eksempel en aksjonæravtale.  

Et vedtak på årsmøtet krever flertall av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er fastsatt i 

vedtektene.  

Det er forskjellige typer flertall. Alminnelig flertall er én stemmes overvekt. Andre vedtak kan 

kreve to tredels flertall eventuelt tre firedels flertall. For aksjeselskap er det også noen 

beslutninger som krever enstemmighet. Dette er spesifisert i aksjelovens § 5-20. For 

vedtaksendring er det vanlig med to tredels flertall.  

Hva skal tas opp på ordinært årsmøte? 

Dette er dels regulert av lov, og dels av vedtektene. Årsregnskapet og årsberetningen skal 

godkjennes på årsmøtet. Det inkluderer disponeringen av årsoverskuddet. I tillegg fastsetter 

vedtektene saker som skal tas opp på møtet. Alle eiere/medlemmer har rett til å få tatt opp 

saker på møtet. 

 

Saker som ikke er meddelt eierne/medlemmene etter reglene om innkalling, kan ikke 

avgjøres på møtet uten at samtlige eiere samtykker. 

Møtets gang 

Årsmøtet åpnes av styrelederen eller den som styret har utpekt til å åpne møtet. Dersom det 

er fastsatt i vedtektene hvem som skal være møteleder, er det denne personen som åpner 

møtet. Dersom dette ikke er fastsatt på forhånd velger årsmøtet en møteleder. Møtelederen 

trenger ikke være eier eller medlem.  

 

Den som åpner møtet skal lage en liste over de eiere/medlemmer som har møtt. Det skal 

også framgå hvor mange stemmer hver av de på lista har. 

 

Møtelederen skal sørge for at det blir ført protokoll for årsmøtet. Protokollen skal 

undertegnes av møtelederen og minst en annen person årsmøtet har valgt. Protokollen skal 

være tilgjengelig for eierne/medlemmene og oppbevares forsvarlig. 
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Modul 6 Etikk, habilitet og lojalitet 

Etikk 

Etikk er den norm som et individs vilje legger til grunn for sine ord og handlinger. Det kan ses 

på som læren om rett og galt. En organisasjon bør utvikle sine egne etiske retningslinjer, men 

se til at retningslinjene ikke er i strid med norsk lov eller kan medføre urettferdighet eller skade 

for organisasjonens omdømme, ansatte og formål.  

 

Eksempel på etiske retningslinjer kan være:  

 Vi skal respektere hverandre 

 Vi skal være åpne og ærlige 

 Vi skal vise engasjement 

 Vi skal være lojale mot avtaler og beslutninger 

 Vi skal skape trivsel, stolthet og glede 

(Norges Bygdekvinnelag) 

 

Styrets hovedansvar er organisasjonens ve og vel.  Det å for eksempel la en organisasjon 

drive på kreditors regning, er en uetisk handling. I et slikt tilfelle vil det også kunne rettes 

erstatningskrav mot styret (litt avhengig av hvilken selskapsform det er). 

Habilitet 

Styremedlemmer og daglig leder skal ikke delta i verken behandlinger eller beslutning av 

saker der de selv eller nærstående familie og venner kan ha egeninteresse i utfallet. I 

habilitetsspørsmål er det svært viktig å opptre åpnet, ærlig og ryddig. Daglig leder og alle 

styremedlemmer må gjøre styret oppmerksom på alle forhold som kan ha betydning for sin 

habilitet. Er du i minste tvil om din habilitet, ta det opp i styret og la styret vurdere dette.  Er 

man fortsatt usikker så forlat styret på saker som kan komme innunder saker med 

habilitetsdiskusjon, eller tre ut av styret. Habilitet handler om integritet, tillitt og 

troverdighet, noe alle styremedlemmer er avhengig av å ha.  

Lojalitet 

Lojalitet er en personlig egenskap av plikttroskap eller lovlydighet, og som i enkelte 

sammenhenger kan regnes som en verdsatt egenskap eller dyd. 

Lojalitet i styrearbeid betyr at du skal kunne forklare, men ikke forsvare et vedtak.  
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Taushetsplikt 

Det finnes ingen alminnelige bestemmelser om taushetsplikt for styremedlemmer, men alle 

styremedlemmer har en generell plikt i å ivareta organisasjonens interesse på en forsvarlig 

måte.  

 

Taushetsplikt kan være en forutsetning for å ha gode og frie diskusjoner på styrerommet. 

Om dette er nødvendig kan det reguleres i styreinstruksen. Det er viktig å være bevisst at 

selv om styret ikke er pålagt taushetsplikt, bør ikke informasjon om for eksempel merknader 

på politiattester spres til flere enn strengt nødvendig. Det er også vanlig at man har 

taushetsplikt om prosesser rundt ansettelser. 

 

Å trekke seg fra et styre 

Det er lov å trekke seg fra et styre, men det skal tungtveiende grunner til. Alle 

styremedlemmer må være seg bevisst at de kan pådra seg både erstatnings- og 

strafferettslig ansvar. Er man uenig i et vedtak er det viktig at dette protokollføres. Om man 

mener at det bærer helt galt av sted er det riktig å trekke seg. Aksjeloven (§6-7) sier «Et 

styremedlem har rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute dersom særlig grunn foreligger. 

Styret og den som har valgt styremedlemmet, skal gis rimelig forhåndsvarsel». Endringer i 

styrets sammensetning må meldes til Brønnøysund, enten av styreleder eller deg selv. Det er 

ditt ansvar å sørge for at det er registrert.  
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Kilder 

Praktisk styrearbeid, en guide fra Altinn https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-

bedrift/Guider/  

Bruk av styrer i Staten, veileder fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet, juni 2006 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/veiledninger_brosjyrer/2006/bruk-av-styrer-i-

staten.html?regj_oss=1&id=520422  

Miniguide til styrearbeid, Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 

http://www.lnu.no/kompetanse/ressurser/styre-og-ledelse/miniguide-til-styrearbeid/  

 

 

Nyttige linker:  

Frivillighet Norge: En paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner. Et samarbeidsforum 

for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten. Her finnes mye nyttig, tips og råd for å drive 

frivillig organisasjon 

http://www.frivillighetnorge.no/  

 

Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU): En paraplyorganisasjon for norske barne- 

og ungdomsorganisasjoner som har tre primæroppgaver: interesseorganisasjon, 

kompetansekanal og forvaltingsorgan. Her kan du finne eksempler på maler for 

medarbeidersamtaler, personalhåndbok, HMS-håndbok, kontrakter, reiseregninger, 

timelister osv. 

http://www.lnu.no/ 
 
UNGORG Barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo: En paraplyorganisasjon som bistår sine 
medlemmer med kurs og oppfølging. 
http://buro.unginfo.oslo.no/ 
 
Vedtektsgenerator fra UNGORG 
Hjelp til å komme i gang med å danne en organisasjon 
http://buro.unginfo.oslo.no/vedtektsgenerator/  
 
Skatteetaten: Skatt for frivillige og ideelle organisasjoner 
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Andre-
organisasjonsformer/Ideelle-frivillige-lag-og-stiftelser/Skatt-for-frivillige-og-ideelle-
organisasjoner/?chapter=3852  
 
Brønnøysundregistrene: Innsending av årsregnskap for frivillige organisasjoner  
http://www.brreg.no/regnskap/frivillighet-innsending.html  
 

https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Guider/
https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Guider/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/veiledninger_brosjyrer/2006/bruk-av-styrer-i-staten.html?regj_oss=1&id=520422
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/veiledninger_brosjyrer/2006/bruk-av-styrer-i-staten.html?regj_oss=1&id=520422
http://www.lnu.no/kompetanse/ressurser/styre-og-ledelse/miniguide-til-styrearbeid/
http://www.frivillighetnorge.no/
http://www.lnu.no/
http://buro.unginfo.oslo.no/
http://buro.unginfo.oslo.no/vedtektsgenerator/
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Andre-organisasjonsformer/Ideelle-frivillige-lag-og-stiftelser/Skatt-for-frivillige-og-ideelle-organisasjoner/?chapter=3852
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Andre-organisasjonsformer/Ideelle-frivillige-lag-og-stiftelser/Skatt-for-frivillige-og-ideelle-organisasjoner/?chapter=3852
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Andre-organisasjonsformer/Ideelle-frivillige-lag-og-stiftelser/Skatt-for-frivillige-og-ideelle-organisasjoner/?chapter=3852
http://www.brreg.no/regnskap/frivillighet-innsending.html
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Altinn: Statens fellesportal for å levere elektroniske skjemaer til staten. Har også mye nyttig 
informasjon.  
https://www.altinn.no/no/ 
 
Altinn: Om å starte og drive bedrift. 
https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/  
 
Altinn: Hvem er regnskapspliktige? 
https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Drive/Regnskap-og-revisjon/Hvem-er-
regnskapspliktig/ 
 
Lovdata: Alle Norges lover samlet på ett sted.  
http://lovdata.no/  
 
  

https://www.altinn.no/no/
https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/
https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Drive/Regnskap-og-revisjon/Hvem-er-regnskapspliktig/
https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Drive/Regnskap-og-revisjon/Hvem-er-regnskapspliktig/
http://lovdata.no/
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        Sist revidert 12. mai 2003 

Vedtekter for Jorda for Alle  

 

§1 Navn og formål 

§1.1  Jorda for Alle er en landsomfattende og partipolitisk uavhengig 

miljøorganisasjon som er åpen for alle landets innbyggere.  

§1.2  Jorda for Alle skal jobbe for et bærekraftig samfunn slik at også fremtidige 

generasjoner skal kunne leve et godt liv på denne jorda. Det er mange trusler for 

jorda vår slik den er i dag. Klimaendringer, vestens overforbruk som skaper store 

søppelproblemer, og forurensing av luft og vann er noen av kjerneområdene, men 

det utelukker ikke andre miljøaspekter.  

Jorda for Alle skal oppnå sine mål gjennom å støtte og samarbeide med lokale 

partnerorganisasjoner, utføre grasrotarbeid over hele landet og yte press på 

politikere til å gjøre riktige valg for en bærekraftig fremtid.  

Det er et mål at Jorda for Alle er representert i hvert fylke i landet.  

§2  Medlemskap 

§2.1  Alle som har betalt medlemskapskontingent er å regne som medlemmer for 

det kalenderåret de har betalt kontingenten. Medlemskap i Jorda for Alle avsluttes 

ved skriftlig utmelding eller dersom medlemmet har unnlatt å betale avgiften etter 

tredje gangs purring. 

§2.2 Alle medlemmer over 18 år har tale- og forslagsrett, og muligheten til å stille 

til valg på årsmøte. 

Medlemmer som har betalt medlemsavgiften senest en måned før årsmøtet har i 

tillegg stemmerett.  

§3  Årsmøtet 

§3.1 Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ og avholdes hvert år i mai. 

Innkalling sendes ut senest to måneder før årsmøtet, og skal inneholde informasjon 

om tid, sted, gjeldende grunndokumenter og frister for endringsforslag, samt 

foreløpig dagsorden. Endelig innkalling sendes ut to uker før årsmøtet, og skal 

inneholde alle sakspapirer til årsmøtet, inkludert også innkomne endringsforslag og 

endelig dagsorden. Årsmøtet velger møteleder.  

§3.2  Inntil 20 delegater fra hvert fylke kan delta på årsmøtet. Alle fylker med aktivt 

distriktskontor må delta med minimum 3 personer for at årsmøtet skal være 

vedtaksdyktig.  
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§4 Årsmøtets oppgaver 

I det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles: 

1. Godkjenne innkalling og saksliste 

2. Velge møteleder 

3. Behandle styrets årsberetning 

4. Godkjenne årsregnskapet for Jorda for Alle  

5. Velge medlemmer og varamedlemmer til styret, samt styrets leder og 

nestleder, jf. § 6 

6. Velge ett medlem til valgkomitéen, jf. § 8 

7. Behandle opptak av nye lokallag 

8. Behandle andre saker som styret legger frem.  

Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet, må være meldt til styret innen 

seks uker før årsmøtet. Saker som ikke står på dagsorden, kan bare behandles når 2/3 

av de fremmøtte representanter stemmer for det. 

§5  Styret 

§5.1  Styret består av seks medlemmer. Ett styremedlem fra hver av landets fem 

regioner samt en styreleder.  

§5.2 For alle styremedlemmene velges eller oppnevnes personlige 

varamedlemmer. Styrets medlemmer og varamedlemmer velges eller oppnevnes for 

to år. Styrets leder og nestleder velges av årsmøtet blant styrets medlemmer for ett 

år om gangen.  

§5.3 Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er til stede. 

Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Alle har rett og plikt til å delta i 

styremøtene. 

§6 Valgkomité 

§6.1 Valgkomitéen består av fire medlemmer, og de velges fra medlemsmassen på 

årsmøtet.  

§6.2 Valgkomitéen konstituerer seg selv. Valgkomitéen skal forberede alle valg i 

årsmøtet og foreslå godtgjørelse til tillitsvalgte. Valgkomitéens innstilling skal 

foreligge senest fem uker før årsmøtet.  

§6.3 Styret skal utarbeide instruks for valgkomitéens arbeid. 

§7  Fylkeskontor 

§7.1 Det skal tilstrebes at Jorda for Alle skal være representert i alle landets fylker. 

Det første lokallag som etableres i et fylke blir også fylkeshovedkontor. 

Fylkeshovedkontoret er bindeleddet mellom fylkets lokallag og organisasjonens 

hovedkontor i Bergen.  

§7.2 Et fylkeskontor må ha en leder og en økonomiansvarlig.  Leder eller nestleder 

fra fylkeshovedkontor skal stille på årsmøtet.  

§8  Lokallag 
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§8.1 Tre eller flere av Jorda for Alles medlemmer kan opprette et lokallag, så lenge 

det velges en leder og en økonomiansvarlig. 

 

§8.2  Hvert lokallag må velge en leder og økonomiansvarlig. Fylkeskontoret har 

ansvaret for å holde kontakten med lokallaget gjennom dets leder.  

§8.3  Lokallagene er underlagt Jorda for Alles grunndokumenter. Lokallag kan 

uttale seg på vegne av sitt eget lokallag til fylkeshovedkontoret og ved årsmøtet. 

§8.4  Alle medlemmer av Jorda for Alle blir automatisk medlem av lokallaget sitt 

geografisk nærmeste lokallag. Det er mulig å reservere seg mot å være medlem av et 

lokallag.  

§ 9 Vedtektsendringer 

§9.1 Endringer av vedtektene vedtas av årsmøtet – ordinært eller ekstraordinært – 

og krever 2/3 flertall. Det må stå i innkallingen hva forslaget til endring går ut på. 

§10 Oppløsning 

10.1 Jorda for Alle kan bare oppløses av styret, dersom oppløsning er vedtatt på to 

påfølgende årsmøter, med minst seks måneders mellomrom. 
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Styreinstruks for Jorda for Alle 

 
1. Styrearbeidet i Jorda for Alle skal følge denne styreinstruksen. Styret kan i 

enkeltsaker vedta å fravike instruksen. 

 

2. Møteplan, innkalling, med mer 
 

Daglig leder skal én gang i året sammen med styreleder sette opp forslag til møteplan 

og hovedagenda for kommende styremøter for styreperioden. Det skal avholdes 

minimum ett møte per kvartal.  

 

Styremedlemmene innkalles skriftlig og med tilstrekkelig varsel, avhengig av 

styresakenes omfang og karakter. Innkallingen skal inneholde en dagsorden som 

angir hvilke saker som skal behandles. 

 

 Styremedlemmer/daglig leder som er forhindret fra å delta på styremøtene, skal så 

snart som mulig varsle styrets leder som innkaller eventuelle vararepresentanter. 

 

3. Saksforberedelse og dokumentasjon 
 

Daglig leder er ansvarlig for forsvarlig forberedelse og dokumentasjon av saker styret 

skal behandle. Saksdokumentene skal være styremedlemmene i hende minst en uke 

før styremøtene, med mindre særlige forhold foreligger. Saksdokumentene skal 

inneholde et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag samt administrasjonens forslag til 

vedtak. 

 

4. Behandling i møte 
 
Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede 

i møtet, eller på annen måte deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe 

beslutning uten at alle styremedlemmene er gitt anledning til å delta i behandlingen 

av saken. 

 

Styrebeslutning treffes ved flertallsvedtak blant de som deltar i behandlingen av 

saken. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for (jf. Aksjeloven § 

6-25 om alminnelig flertallskrav). Vedtak som innebærer en endring av en etablert 

tilstand i organisasjonen, må uansett fattes av minst 1/3 av samtlige 

styremedlemmer. (Strengere regler kan fastsettes i vedtektene). 
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5. Styrebehandling uten møte 
 
Saker som betryggende kan behandles uten møte, kan behandles i telefonkonferanse 

eller på den måten styrets leder bestemmer i samråd med daglig leder.  

 

Saker av vesentlig betydning for organisasjonen kan ikke behandles utenfor møte, 

med mindre saklig grunn foreligger. Det tenkes her på saker i følgende kategorier: 

betydelige investeringer og inngåelse av andre avtaler av stor betydning for 

organisasjonen, oppsigelse av daglig leder eller andre sentrale ansatte. 

  

6. Saker som skal styrebehandles - styrets myndighet 
Styret gjør beslutninger som er av vesentlig art eller av stor betydning for 
organisasjonen, samt fører tilsyn med at organisasjonen ledes i overensstemmelse 
med vedtak fattet av årsmøtet og/eller styret, vedtektene og lovgivningen for øvrig.  
Styret skal: 
- Ansette og følge opp daglig leder 

- Utvikle mål og strategier for organisasjonen 

-  Fastlegge retningslinjer for arbeidsdeling, bemyndigelser og instrukser mellom 

styret og administrasjonen 

- Føre tilsyn med administrasjonens forvaltning av organisasjonens ressurser. 

- Føre tilsyn med organisasjonen, herunder regnskapsfunksjon, internkontroll, 

IKT og budsjettering 

- Følge opp budsjetter og lignende rapporteringer, herunder organisasjonens 

likviditet, ordrebehandling, vesentlige funksjoner, finansieringsforhold, 

investeringer og særlige risikoer 

- Gjennomgå organisasjonens perioderegnskaper i løpet av hvert regnskapsår 
og vurdere avvik fra budsjett, samt behov for budsjettkorreksjoner/korrektive 
tiltak, herunder vurdere forholdet mellom egenkapital og aksjekapital 

- Vedta og underskrive organisasjonens årsregnskap 
 

 

 Vedtatt i styremøte    (dato) 

 

(Undertegnes av styret i sin helhet) 
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Vedlegg til styreinstruks 

 

På generell bakgrunn kan vi si at et styre har seks særtrekk som de må ivareta. Disse 

særtrekkene er: 

 

1. Styret er et kollegialt organ 
Det vil si at hva formell autoritet angår, rangerer alle styrets medlemmer likt. Styreleder 

er kun den «første blant likemenn». Han/hun har bare administrativ myndighet til å 

avgjøre når og hvor styret skal møtes, noe som normalt gjøres i samråd med de øvrige 

styremedlemmene. Når styreleder uttaler seg eller opptrer på styrets vegne, er det etter 

fullmakt fra styrets øvrige medlemmer. 

 

2. Styret er en samarbeidende gruppe 
Det betyr to ting; for det første må et styre handle i fellesskap, altså som en samlet 

enhet, etter forutgående overlegning. Dernest fungerer styret som en samlet enhet bare 

i styremøtene, dvs. når styret er samlet. Utenfor styrerommet har verken styreleder eller 

noen av de andre styremedlemmene noen formell makt, hvis det ikke foreligger spesielle 

fullmakter. 

 

3. Styreansvar er individuelt 
Mens styrets oppgaver er kollektive, er det strafferettslige og sivilrettslige ansvaret 

individuelt. Det betyr at den enkelte har ansvar som om han/hun var alene med 

ansvaret. Hva ansvaret angår, er det altså ingen forskjell på styrets leder og det enkelte 

medlem. 

 

4. Styret har et beslutningsansvar 
Styret er organisasjonens overordnede ledelse. Ledelse vil blant annet si å ta 

beslutninger – ved at styret fastsetter organisasjonens overordnede mål, strategi, 

budsjett, organisasjonsform og handlingsplaner.  

 

5. Styret kan ikke gjennomføre egne beslutninger 
Styret må altså utøve sin myndighet gjennom daglig leder. Styret verken bør eller må gå 

direkte inn i organisasjonen og forbi den som er satt til å lede organisasjonen. 

Hovedregelen er at daglig leder skal lede den daglige driften mens styret skal beslutte i 

saker som er av uvanlig art eller av en viss størrelse, eller av større betydning for 

organisasjonen. 

 

6. Styret er valgt av medlemmene for å ivareta organisasjonen 
Det betyr at det ikke er rom for «særinteresser» i styrets forhandlinger. Det er hele tiden 

organisasjonens beste etter en samlet vurdering som er det overordnede syn. 
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Konsekvensen av dette syn er at styrets medlemmer må være frie og uavhengige, uten 

personlige bindinger til medlemmer og ledelsen i organisasjonen.  

 

Generelle faglige krav til et styremedlem, uavhengig av verv 

 

1. Et styremedlem skal fokusere på helhet og sammenheng, og bidra med sin 
kompetanse på utvalgte områder hvor organisasjonens suksessfaktorer finnes. 

 

2. Et styremedlem må ha kunnskap om, kontakt med og interesse for organisasjonen i 
sin helhet og alle forhold som omgir organisasjonen. 

 

3. Et styremedlem må kjenne og akseptere organisasjonens visjon og forretningsidé, 
markedssituasjon og bransje for å kunne bidra konstruktivt i vervet. 

 

4. Et styremedlem må ha forståelse for organisasjonens produkter og tjenester – sett 
med medlemmers øyne. 

 

5. Et styremedlem må kunne lese et regnskap, samt ha forståelse for hva 
talloppstillingen og tallrelasjoner uttrykker. 

 

6. Et styremedlem må kjenne det sivilrettslige og strafferettslige ansvaret som ethvert 
styreverv innebærer. 

 

7. Et styremedlem må kjenne styrets rolle, hvilket vil si styre og ikke lede organisasjonen. 
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Jorden for Alle 

FUNKSJONSBESKRIVELSE 

 
DATO: 

VALGKOMITÉ GODKJ: 

 

Valgt av:   Årsmøtet etter innstilling fra styret 

 

Rapporterer til:  Årsmøtet 

 

Fullmakt:   For valgkomitéens arbeid gjelder «Retningslinjer for valgkomités arbeid» som 

 følger vedlagt og denne funksjonsbeskrivelsen. 

 

Beskrivelse:   Valgkomitéens  oppgave er: 

  Til hvert årsmøte: 

 Å foreslå kandidater til valgt verv i organisasjonen i henhold til 
organisasjonens lover. De som foreslås til vervene skal være de til enhver 
tid mest kvalifiserte personer til å ivareta den aktuelle funksjonen. 

 

Henvisninger:   Til hjelp i valgkomitéens arbeid foreligger: 

 Vedtekter for Jorda for Alle 
 

Momenter/tips:  Valgkomitéen er en meget viktig komité, kanskje den viktigste i 

organisasjonen. Dette begrunnes med at rekruttering av tillitsvalgte er 

basisen for å få en organisasjon som fungerer. 

Det er viktig med tanke på kontinuiteten i organisasjonens drift at en har 

tillitsvalgte som kan holde på i flere år, og finner arbeidet i organisasjonen 

både stimulerende og utviklende. Valgkomitéens oppgave er å finne fram til 

disse personene, og ikke bare fylle opp verv for en periode om gangen.  

 

Det er viktig at valgkomitéen består av personer som kjenner organisasjonens 

medlemmer, og er godt kjent med/setter seg inn i innholdet i 

organisasjonens virksomhetsplan og organisasjonsplan. Komiteen må starte 

arbeidet i god tid. 

 

Når det tas kontakt med aktuelle personer er det en fordel at en møtes 

personlig, og ikke tar dette over telefon. Samtalen bør være godt forberedt, 

og en bør legge fram detaljert hva arbeidsoppgavene er. Presentasjon av 

organisasjonen og dens virksomhetsplaner er viktig, samt at det gis et 

realistisk inntrykk av hva arbeidet består av, og hvor mye tid som kreves.  
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Retningslinjer for valgkomitéens arbeid 

 

(Som vedtatt av årsmøtet DD.MM.ÅÅÅÅ) 

 

01. MANDAT OG MÅLSETNING 
Retningslinjer for valgkomitéens arbeid i Jorda for Alle fastsettes av årsmøtet. Valgkomitéens 

arbeid skal følge disse. 

I tillegg er det utarbeidet en funksjonsbeskrivelse av styret i samarbeid med valgkomitéen. 

Den justeres når en av disse erfarer behov. 

 

Valgkomitéen har som mål å få satt sammen et best mulig styre og tillitsvalgt-apparat for 

øvrig.  

 

02. SAMMENSETTING 
I overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende lov for organisasjonen. 

Per dato består valgkomitéen av leder, to medlemmer og et varamedlem som alle velges av 

årsmøtet.  

 

Valgkomitéen må ha god kunnskap om organisasjonen og et bredt kontaktnett. 

 

Et av valgkomitéens medlemmer kan tre ut av komiteen ved hvert valg. Den maksimale 

funksjonstid i valgkomitéen kan være er 4 år. 

 

03. LEDELSE OG KJENNETEGN 
Valgkomitéens leder tilrettelegger og leder komiteens arbeid. 

 

Valgkomitéen må jobbe godt sammen, være aktive, inngi tillit og behandle 

personopplysninger konfidensielt.  

 

04. OMFANG 
Årsmøtet velger medlemmer til styret etter organisasjonens lov. Hvem som er på valg følger 

av organisasjonens lov og protokollen fra siste årsmøte. Kandidater til disse verv blir å foreslå 

av valgkomitéen. 

 

 Årsmøtet velger valgkomitéen.  

 

05. VALGBARHET 
Alle personer over 18 år kan velges, så sant de har hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned 

og har oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. Jorda for Alles vedtekter § 2-2. 
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06. FORSLAGSRETT 
 

Alle medlemmer i Jorda for Alle har forslagsrett til valgkomitéen. Dette tilkjennegis ved 

bekjentgjøring i organisasjonens medlemsblad, på organisasjonens web samt ved oppslag på 

hovedkontor og fylkeskontorer innen 1.10 året før valget (årsmøtet) finner sted. Svarfrist for 

forslag er 15. januar det år hvor valget (årsmøtet) finner sted. 

 

Kandidater til valgkomitéen videresendes til styret. 

 

07. KOMMUNIKASJON MED SITTENDE STYRE OG TILLITSVALGTE 
Innen 1. desember året før valget finner sted, tilskriver valgkomitéen ved lederen de 

personer som er på valg og forespør om deres interesse for gjenvalg. 

Svarfrist er 15. januar det år hvor valgene finner sted. 

 

Valgkomitéen skal også avholde møte med sittende styre, styrets leder og øvrige tillitsvalgte 

for å få deres vurdering av hvordan de selv, enkeltvis og samlet, fungere med hensyn til de 

utfordringer organisasjonen står overfor.  

 

08. VALGKOMITÉENS INNSTILLING 
Valgkomitéens innstilling til årsmøtet skal inneholde bare en kandidat til det enkelte verv, 

men det skal fremgå hvor mange forslag som er fremkommet til det enkelte verv. 

 

Valgkomitéen skal spesielt vurdere hensiktsmessigheten både av gjenvalg og fornyelse. Ved 

fornyelse skal det sørges for kontinuitet ved suksessiv utskiftning. 

 

De tillitsvalgte skal så langt som praktisk mulig gjenspeile organisasjonens medlemsmasse 

(skal representere alle sosiale lag – alder - kjønn) og tilfredsstille organisasjonens lov. 

 

Valgkomitéens innstilling skal foreligge senest fem uker før årsmøtet. 

Valgkomitéens innstilling skal legges ved sakspapirene til årsmøtet. Inntil årsmøtepapirene er 

offentlig tilgjengelig er valgkomitéens innstilling hemmelig. 

 

09. GJENNOMFØRING AV VALGENE 
Valgkomitéens leder orienterer årsmøtet om valgkomitéens arbeid og innstilling (inklusiv en 

kort presentasjon av kandidatene). 

 

10. STEMMERETT 
I overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende lov for organisasjonen, godkjent av 

styret. 

 

 

 
 


