
SAK 10 INNKOMNE SAKER 
 
SAK 10.1.Forslag til vedtektsendringer 

 
Interimstyret har gjennomgått vedtektene og har følgende forslag til endringer: 
 
§ 2. Formål og virkemidler.  
2.5. Ordet nøytral skiftes til uavhengig, slik at det blir politisk uavhengig.  
Gjeldende tekst: 2.5 Foreningen er en frittstående og partipolitisk nøytral forening.  
Forslag til ny tekst: 2.5 Foreningen er en frittstående og partipolitisk uavhengig forening.  
 
§ 7. Kontingent.  
7.1. Stryke «for neste kalenderår»  
Gjeldende tekst: Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten for neste kalenderår.  
Forslag til ny tekst: Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten.  
 
§9. Årsmøtet.  
9.1. ordet pressen skiftes ut med media, slik at det åpnes for flere kommunikasjonskanaler, 
inkl. sosiale media.  
Gjeldende tekst: 9.1 (…) Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til 
medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen.  
Forslag til ny tekst: 9.1 (…) Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte 
til medlemmene og/eller ved kunngjøring i media. 
 
9.3. Stryke første setning i dette punktet.  
Gjeldende tekst: 9.3 Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført 
på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er 
oppført på sakslisten.  
Forslag til ny tekst: 9.3 Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten. 
 
9.7. Vi har ikke varamedlemmer, så henvisning til varamedlemmer i styret må ut.  
Gjeldende tekst: 9.7 Leder velges for ett år av gangen. Styremedlemmer og varamedlemmer 
velges for 2 år av gangen. Ved første valg velges 3 styremedlemmer og 1 varamann for ett 
år, slik at minst 2 styremedlemmer og 1 varamedlem er på valg hvert år. (…).  
Forslag til ny tekst: 9.7 Leder velges for ett år av gangen. Styremedlemmer velges for 2 år av 
gangen. Ved første valg velges 3 styremedlemmer for ett år, og 3 styremedlemmer for to år 
(…). 
 
§ 12. Styret.  
Vi har ikke varamedlemmer, så henvisning til varamedlemmer i styret må ut.  
12.1.  
Gjeldende tekst: 12.1 Foreningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet 
mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg selv. Varamedlemmene innkalles ved forfall. Det 
er åpent for varamedlemmer å møte uten stemmerett i alle styremøter. Ved behov utvides 
styret med undergruppelederne med tale- og forslagsrett.  
Forslag til ny tekst: 12.1 Foreningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet 
mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg selv. Ved behov utvides styret med 
undergruppelederne med tale- og forslagsrett. 
 
12.4.  
Gjeldende tekst: 12.4 Det skal skrives protokoll fra styremøtet som sendes styremedlemmer 
og varamedlemmer.  
Forslag til ny tekst: Det skal skrives protokoll fra styremøtet som sendes styremedlemmene. 



 
12.9.  
Gjeldende tekst: Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer/varamedlemmer er 
til stede deriblant leder eller nestleder. Ved kun 3 fremmøtte, må gyldig vedtak være 
enstemmig.  
Forslag til ny tekst: Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede 
deriblant leder eller nestleder. Ved kun 3 fremmøtte, må gyldig vedtak være enstemmig. 
 


