Forslag til vedtekter for Nei til Atomvåpen, revidert etter styremøte 29.10.19.

Kapittel 1 Navn og formål
§1

Organisasjonens navn
Organisasjonens navn er Nei til Atomvåpen. Godkjente lokallag skal benytte
organisasjonens navn og logo i sin virksomhet.

§2

Formål og funksjon
Nei til Atomvåpen er en tverrpolitisk medlemsorganisasjon. Organisasjonen er
religiøst og partipolitisk uavhengig.
Overordnede formål for Nei til Atomvåpen:
● Hindre utvikling, prøving, produksjon, utplassering, spredning og bruk av
atomvåpen
● Forby og avskaffe alle atomvåpen gjennom internasjonal kontrollert
atomnedrustning
● Avvikle atomkraftanlegg, hindre at nye atomkraftanlegg bygges og sikre trygg
håndtering av atomavfall.

Nei til Atomvåpen arbeider for disse formålene gjennom intern og ekstern informasjon,
aksjoner, kampanjer, samarbeid med andre organisasjoner og påvirkning av
myndighetene.

Kapittel 2 Organisasjonsoppbygging og medlemskap
§3

Medlemskap
a. Alle enkeltpersoner som støtter organisasjonens formål, kan bli medlem.
b. Fagforbund og andre organisasjoner som ønsker samarbeid, kan tegne
støttemedlemskap.
c. Alle medlemmene står tilsluttet Nei til Atomvåpens nasjonale organisasjon med
sekretariat i Oslo. Medlemmer som ønsker det kan i tillegg være tilsluttet et
lokallag. Medlemmer med geografisk tilhørighet til et aktivt lokallag, vil i
utgangspunktet bli innmeldt i dette.
d. Medlemmene betaler en kontingent fastsatt av Landsmøtet.
e. Medlemmer, som skader organisasjonen og dens arbeid, kan utestenges.
Vedtaket i slike saker fattes av hovedstyret med 2/3 flertall.

§4

Lokallag
a. Lokallagene danner grunnlaget for Nei til Atomvåpens virksomhet. Lokallagene
velger selv sin arbeidsmåte i overensstemmelse med formålet og politisk
grunnlag.
b. Lokallag opprettes der det er grunnlag for det og defineres i hovedsak ut fra
geografisk område. Nye lokallag skal godkjennes av hovedstyre.
c. Et lokallag må bestå av minst tre medlemmer.
Årsmøte er lokallagets høyeste organ og skal avholdes minst hvert annet år.
d. Det skal velges et styre bestående av minst tre medlemmer. Årsmøtet vedtar
arbeidsplan og budsjett. Organisasjonens vedtekter er også lokallagenes
vedtekter. Lokallagene kan eventuelt utarbeide lokale tillegg til vedtektene.
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e. Lokallaget skal sende inn årsmelding og godkjent regnskap for foregående år til
Nei til atomvåpens sekretariat innen 1.mai hvert år.
f. Sentralorganisasjonen har ansvar for innkreving av medlemskontingenten og
vedlikehold av et sentralt medlemsregister for alle medlemmene i Nei til
Atomvåpen.
g. 1/3 av medlemskontingenten tilfaller lokallaget. Lokallaget får refundert sin andel
av medlemskontingenten fra sekretariatet. Lokallagene kan søke støtte til
aktiviteter fra hovedstyret.
h. Kontingentandelen utbetales til lokallagets bankkonto etter at lokallaget har
sendt inn årsmelding og revidert regnskap for foregående år. A konto beløp
utbetales 1. september.
i. Et lokallag som ikke har avholdt årsmøte to påfølgende perioder, regnes som
oppløst.
j. Ved oppløsning av et lokallag tilfaller lagets midler fylkesorganisasjonen der
slike finnes, eller Nei til Atomvåpen sentralt.
§5

§6

Fylkeslag
a. Lokallag i et fylke kan slutte seg sammen til et fylkeslag.
b. Fylkeslaget skal avholde årsmøte minst annet hvert år. Årsmøtet velger styre og
vedtar arbeidsplan og budsjett. Fylkeslaget kan utarbeide tilleggsvedtekter til de
overordnede vedtektene.
c. I fylker uten fylkeslag, men med flere lokallag, beslutter lokallagene samlet hvilket
av lokallagene som skal ha det ha fylkeskoordinerende ansvaret.
Landsmøtet
a. Landsmøtet er Nei til Atomvåpens høyeste organ og avholdes annet hvert år.
b. Innkalling til landsmøte skal sendes lokallagene og medlemmene minst tre
måneder før dato for landsmøtet.
c. Lokallagsrepresentanter, fylkesrepresentanter og hovedstyrets medlemmer har
møte-, forslags- tale- og stemmerett.
d. Regler for hvor stor representasjon et lokallag/fylkeslag og tilsluttet organisasjon
kan ha, baseres på antall medlemmer og fastsettes av hovedstyret før hvert
landsmøte.
e. Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende og
forgående år har møte-, forslags- og talerett på landsmøtet. Ansatte i
organisasjonen har møte- og talerett.
f. Det fastsettes en deltakeravgift som sikrer rettferdig fordeling av reisekostnader.
Hovedstyret fastsetter retningslinjer for dette.
g. Saker som skal behandles på landsmøtet må være hovedstyret i hende seks uker
før landsmøtet skal avholdes, dette gjelder også endringsforslag til vedtektene.
h. Innkalling med endeling saksliste og sakspapirer sendes lokallag, fylkeslag,
delegater senest en måned før landsmøtet.
i. Landsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Landsmøtet ledes av en
eller flere møteledere valgt på møtet.
j. Det føres protokoll, der alle forslag som behandles og vedtak som er fattet,
refereres. Protokollen avsluttes på møtet og undertegnes av møteleder(e) og
valgte protokollunderskrivere.
k. Landsmøtet behandler følgende saker:
Godkjenning av innkalling
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Godkjenning av delegatenes fullmakt
Godkjenning av dagsorden
Valg av møteledere og referenter og protokollunderskrivere
Organisasjonens beretninger for siste periode
Organisasjonens reviderte regnskaper for siste periode
Innkomne forslag
Arbeidsplan og økonomiske retningslinjer for kommende landsmøteperiode
Valg av hovedstyre, valgkomite og revisor. Styreleder velges særskilt.
l. Personvalg skal skje skriftlig dersom noen krever det.
m. Alle vedtak og valg på landsmøtet gjøres ved alminnelig flertall unntatt
vedtektsendringer som krever 2/3 flertall, jfr §11.
Ved stemmelikhet har hovedstyrets leder dobbeltstemme.
§7
Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte kan innkalles etter vedtak i hovedstyret eller etter krav fra minst
1/3 av lokallagene eller ¼ av medlemmene. Regler for innkalling, frister,
beslutningsdyktighet, møteledelse, protokollførsel, stemmerett og fremgangsmåte
ved avstemminger er de samme som ved det ordinære landsmøtet. Men det er bare
de saker som er satt opp på innkallingen som kan b
 ehandles.
§8
Hovedstyret
Hovedstyret er organisasjonens høyeste organ mellom landsmøtene og skal følge opp
landsmøtets vedtak og styre organisasjonens drift og løpende virksomhet, herunder
fastsette årsbudsjett.
a. Hovedstyret velges av landsmøtet for to år av gangen og består av ni medlemmer
med tre varamedlemmer. Leder velges av landsmøtet. Varamedlemmene har
møte-, tale- og stemmerett når de møter for et fast styremedlem.
b. Ved valg av styret skal det tas hensyn til kjønnsbalanse og bredde med hensyn til
alder, sosial- og politisk bakgrunn.
c. Styret tiltrer ved landsmøtets avslutning.
d. Leder og nestleder(e) danner sammen med sekretariatsleder hovedstyrets
arbeidsutvalg.
e. Alle vedtak i hovedstyret gjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har
styreleder dobbeltstemme.
f. Innkalling og saksliste sendes ut senest en uke før møtet. Styret er
beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt og minst 6 stemmeberettigede er til
stede. Det føres protokoll fra hovedstyrets og arbeidsutvalgets møter. Protokoll
fra hovedstyret er åpen og tilgjengelig for organisasjonens lag og medlemmer.
g. Ansatte i Nei til Atomvåpen kan delta i hovedstyrets møter med tale og
forslagsrett. Hovedstyret kan i enkeltsaker gi andre personer observatørstatus
med talerett. Hovedstyret kan gi representanter fra lokallag tale- og forslagsrett.
h. Hovedstyret kan opprette utvalg som skal forberede og drive fram saker i samsvar
med Nei til Atomvåpens arbeidsplan. Utvalgene kan arbeide med prioriterte
saksområder, faglige utfordringer, aksjoner og kampanjer og/eller være rettet
mot bestemte målgrupper. Utvalgene skal arbeide i nær kontakt med
hovedstyret.
§9

Økonomi
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a. Landsmøtet godkjenner organisasjonens regnskap og vedtar økonomiske
retningslinjer. Hovedstyret vedtar årsbudsjett.
b. Landsmøtet fastsetter kontingenten.
c. Organisasjonens regnskapsår følger kalenderåret.
d. Hovedstyret setter ned et økonomiutvalg på minimum tre personer som følger
opp budsjett og regnskap. Leder av hovedstyret er et av medlemmene. Daglig
leder deltar i utvalget.
e. Leder av økonomiutvalget skal i kke være medlem av hovedstyret. Leder er
tilstede ved framleggelse av økonomi og budsjettsaker i hovedstyret med tale- og
forslagsrett.
§10 Sekretariatet
Sekretariatet har ansvar for den daglige virksomheten ut fra landsmøtets og hovedstyrets
vedtak. Hovedstyret ansetter medarbeidere og fastsetter instrukser for sekretariatet,
herunder personalpolitiske retningslinjer som omhandler lønns- og arbeidsforhold og
ansattes rettigheter og plikter, samt forholdet mellom styret og de ansatte.

Kapittel 3 Vedtektsendringer og oppløsning
§11

Vedtektsendringer
Disse vedtekter kan bare endres av ordinært landsmøte med 2/3 flertall.
Vedtektsendringer trer i kraft ved landsmøtets slutt.

§12

Oppløsning
Vedtak om oppløsning av Nei til Atomvåpen kan bare gjøres av ordinært landsmøte
med 2/3 flertall. Forslaget om oppløsning må fremmes senest tre måneder før
landsmøtet finner sted, og begrunnelse for forslaget skal sendes lokallag, fylkeslag og
delegater senest to måneder før møtet. Ved oppløsning vedtar landsmøtet hvordan
organisasjonens midler skal disponeres. Midlene skal disponeres i samsvar med
organisasjonens formål.
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