Vedtekter for
fylkes- og lokallag
Pernille Hansen, sentralstyret
(og medlem i vedtektkomiteen før landsmøtet i 2018)

De neste 40 minuttene
• Vedtektenes plass blant alle de andre dokumentene
• Er det nødvendig å ha egne vedtekter for laget?
• Hva sier vedtektene til Naturvernforbundet sentralt om hvordan
lokallag skal gjøre ting?
• Vi ser på et sett lokallagsvedtekter, og litt på noen fylkesvedtekter

• …men først: En liten anekdote

… om et litt surrete
borettslag og fem nye
balkonger
• Generalforsamlinga stemmer:
a) Ingen får balking (0 stemmer)
b) Ja til balkong, og borettslaget betaler
c) Ja til balkong, men hver enkelt betaler

• Knapt flertall til alternativ c
• Men det var noe jeg glemte

§

Styret kan ikkje utan at generalforsamlinga har
gitt samtykke med minst to tredjedels fleirtal,
gjere vedtak om ombygging, påbygging eller
andre endringar av bygg eller grunn

Hvor gikk vi galt?

Hvor kan det gå galt?

• Står ingenting om ombygging
borettslagets vedtekter
• Burde sjekka burettslagslova

Lokallag i Naturvernforbundet har
flere dokumenter å forholde seg til
• Lover (flere enn én!)
• Nasjonale vedtekter
• Lokallagets vedtekter (om de har)
• Fylkeslagets vedtekter (om de har)
• Retningslinjer etc:

→ Ny generalforsamling

• Veiledning for valgkomiteer
• Etiske retningslinjer

Rask undersøkelse
• Hvem vet at lokallaget dere er medlem av har vedtekter?
• Hvem vet at lokallaget dere er medlem av ikke har vedtekter?
• Hvem er usikker på om lokallaget har vedtekter?
• Fra vedtektene: «Lokallag kan ha egne supplerende vedtekter.
Disse må godkjennes av fylkeslagets styre.»
Tips: Spør Randi Alsos (ra@naturvernforbundet.no)
Og lever inn nye/endrede på https://naturvernforbundet.no/arsmote/

Gruppediskusjon to og to
Hvilke av disse dokumentene regulerer hva dere kan/skal gjøre i lokallaget og/eller
fylkeslaget? Sorter dem hierarkisk. Hva vil det si at én tekst rangerer over en annen?
• Straffeloven
• Antikorrupsjonsrutiner for Naturvernforbundet
• Naturvernforbundet sitt prinsipprogram
• Veiledning for valgkomiteer i Naturvernforbundets fylkes- og lokallag
• Retningslinjer og prosedyrer ved grenseoverskridende seksuell atferd
• Etiske retningslinjer for Naturvernforbundet
• Lokallagsvedtekter
• Retningslinjer for samarbeid med bedrifter og organisasjoner
• Fylkesvedtekter
• Naturvernforbundet sine vedtekter

Gjelder de dere?
Etiske retningslinjer: Naturvernforbundets etiske retningslinjer gjelder
for ansatte, sentrale tillitsvalgte (Sentralstyret og Landsstyret, heretter
kun kalt tillitsvalgte) og andre personer som opptrer i en situasjon
hvor de må regne med å bli betraktet som representanter for
organisasjonen.
Retningslinjer og prosedyrer ved grenseoverskridende seksuell atferd:
Disse retningslinjene er en utdyping av de etiske retningslinjene til
Naturvernforbundet, og gjelder for tillitsvalgte i landsstyret, på fylkesog lokallagsnivå, ansatte og andre personer som opptrer i en situasjon
hvor de må regne med å bli betraktet som representanter for
organisasjonen.

Gjelder de dere?
Retningslinjer for samarbeid med bedrifter og organisasjoner:
Retningslinjene er gjeldene for Naturvernforbundet sekretariat, og det
oppfordres til at de også er retningsgivende for Naturvernforbundets
lokal- og fylkeslag.
Veiledning for valgkomiteer i Naturvernforbundets fylkes- og lokallag
• Hva er forskjellen på vedtekter, retningslinjer og veiledninger?

Hierarkiet

Norsk lov
Nasjonale
vedtekter

Fylkets
vedtekter

Lokallagets
vedtekter

Retningslinjer
Veiledninger

Hva sier nasjonale vedtekter om lokallag?
§9-1 Et lokallag skal fortrinnsvis omfatte én kommune.
(Fylkeslagets styre kan gjøre unntak begge veier, og studentlag kan opprettes
uten fylkesstyrets godkjenning)
§9-3 Lokallagets navn bør være «Naturvernforbundet i/på» den/det aktuelle
kommune eller område.
§9-7 Alt om årsmøtet: Holdes innen utgangen av mars, og kalles inn senest to
uker før. Møtet skal minst behandle årsmelding, revidert regnskap, budsjett,
arbeidsprogram og valg av styre, utsendinger til fylkesårsmøte, valgkomité og
revisor (+ev. landsmøtedelegat).
Umiddelbart etter avholdt årsmøte, skal fylkeslaget og landsforbundet få
tilsendt protokoll fra årsmøtet, sammen med årsmelding og regnskap.

Hva sier nasjonale vedtekter om lokallag?
§9-8 Styret har ansvaret for lokallagets drift og skal sørge for en
tilfredsstillende organisering av lokallagets virksomhet i samsvar med
Naturvernforbundets vedtekter og vedtak fattet av årsmøtet.
§9-9 Lokallagets styre representerer lokallaget utad og tegner dets
navn, dvs. signerer for laget.
+ Litt om oppløsning og lokallagets midler

Hvorfor ha egne vedtekter?
Kan kun utdype, ikke gå imot vedtektene nasjonalt eller i fylket
To forslag fra de nasjonale vedtektene:
• Lokallagsvedtektene kan fastsette en egen frist for endringer til dem.
• Lokallagsvedtektene kan bestemme hvem som har signaturrett:
•
•
•
•
•

styrets leder
daglig leder
disse to sammen
en av dem sammen med et medlem av styret
to styremedlemmer i fellesskap

• Hvem har signaturrett om dere ikke har egne vedtekter? Styret.

To vedtektsfilosofier
Maksimal
• Ta med alt som berører
lokallaget fra de nasjonale
vedtektene og fylkeslaget sine
• Fordel: Vi har ett sted å slå opp
• Ulempe: Må få med oss når det
skjer endringer som påvirker oss

Minimal
• Ingenting står dobbelt opp, de
lokale vedtektene finnes kun for
å presisere lokal praksis
• Fordel: Unngår forvirring
• Ulempe: Mer navigering
gjennom vedtektene for
landsforbundet og fylkeslaget

To vedtektsfilosofier
Maksimal
• Ta med alt som berører
lokallaget fra de nasjonale
vedtektene og fylkeslaget sine
• Fordel: Vi har ett sted å slå opp
• Ulempe: Må få med oss når det
skjer endringer som påvirker oss

Min filosofi
Minimal
• Ingenting står dobbelt opp, de
lokale vedtektene finnes kun for
å presisere lokal praksis
• Fordel: Unngår forvirring
• Ulempe: Mer navigering
gjennom vedtektene for
landsforbundet og fylkeslaget

Vi tar en titt på et lokallag sine vedtekter

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo Sør
§1 Navn
Lokallagets navn er Naturvernforbundet i Oslo Sør.
§2 Formål
Lokallaget arbeider i samsvar med Naturvernforbundets formålsparagraf.
Naturvernforbundet i Oslo Sør har videre til formål å arbeide for lokale natur- og
miljøsaker.
Lokallaget er underlagt vedtektene til Norges Naturvernforbund.
§3 Medlemskap
Lokallaget omfatter alle medlemmer i Naturvernforbundet som er bosatt i
bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand i Oslo kommune.
§4 Årsmøte
Årsmøtet er det høyeste organet i lokallaget. Årsmøtet avholdes og innkalles i
samsvar med frister fastsatt i Naturvernforbundets vedtekter.

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo Sør
§5 Styre
Styret velges av årsmøtet. Det velges leder, kasserer og minst 1 øvrig
styremedlem. Det kan i tillegg velges varamedlemmer. Valgperioden er 1 år for
hvert enkelt styremedlem/varamedlem.
Styret skal ha en best mulig kjønnsmessig fordeling.
Varamedlemmene kalles inn til alle styremøter og har møte- og talerett. Vedtak
i styret fattes med simpelt flertall. Ved likt antall stemmer i styret kan leder
benytte dobbeltstemme.
§6 Endring av vedtektene
Vedtektene kan endres med 2/3 flertall på årsmøtet.

Hva skjer når vedtektene er i konflikt?
Fra vedtektene:
§8-2 «Fylkeslagets navn bør være «Naturvernforbundet i ...» det
aktuelle fylket eller i vedkommende region.»
§9-3 Lokallagets navn bør være «Naturvernforbundet i/på» den/det
aktuelle kommune eller område.

Følger alle dette?
Må vi?

må – skal –bør – kan

Hva skjer når vedtekter er i konflikt?
Fra NOAs vedtekter:
«Alle medlemmer av NOA som har betalt kontingent til
Naturvernforbundet for inneværende år og medlemmer av Natur og
Ungdom har møte-, og talerett på årsmøtet. Stemmerett har alle
hovedmedlemmer, medlemmer med rabattert kontingent,
studentmedlemmer og husstandsmedlemmer over 15 år, samt Natur
og Ungdoms representanter. Oslo Natur og Ungdom og Akershus Natur
og Ungdom kan stille med to fullverdige representanter hver.»
Fylkesårsmøte som allmøte – kan man det?

Hva skjer når vedtektene er i konflikt?
Nasjonale vedtekter om fylkesårsmøter:
«Fylkesstyret og utsendinger valgt av lokallagene møter med tale-,
forslags- og stemmerett. Dersom ikke fylkeslaget har bestemt noe
annet i sine vedtekter, har alle lokallag minst to utsendinger samt en
utsending for hvert tiende medlem. Hver utsending har en stemme. […]
Utsendinger fra Natur og Ungdom i fylket har møte-, tale-, forslags- og
stemmerett etter de samme regler som gjelder for ett lokallag»

Hva skjer når vedtektene er i konflikt?
Norsk lov
Nasjonale
vedtekter

Fylkets
vedtekter

Lokallagets
vedtekter

Løsning A: Endre egne vedtekter

Løsning B: Ikke gjør noe med vedtektene

(Men da gjelder de ikke der de er
i konflikt med de nasjonale)

Hva skal dere ta med dere hjem?
• Lokallag: Finn ut om dere har egne vedtekter
• Lokallag som har og fylkeslag: Gå gjennom de nye vedtektene til
Naturvernforbundet nasjonalt
• Er det noe som ikke stemmer med deres egne?
• Foreslå endringer til årsmøtet
• Det er de nasjonale som gjelder
Spørsmål?
Pernihansen@gmail.com
ra@naturvernforbundet.no

