Landsmøtet 2020

Forklaring av endringer fra gamle vedtekter til forslaget til nye vedtekter
Generelt
Forslaget til nye vedtekter er delt i tre kapitler, tidligere var det bare paragrafer.
§1 i de gamle er nå del av kapittel 1.
§ 2 – 9 i de gamle er nå en del av kapittel 2.
§10 – 11 i de gamle er nå en del av kapittel 3.
Dagens vedtekter omtales i det følgende som «de gamle» eller «tidligere», mens forslaget til
nye vedtekter er omtalt som «nå» eller de nye vedtektene.
I det nye forslaget er flere av paragrafene delt opp i underpunkter.
Endringer:
§ 1 i det nye er nytt
§ 1 i gamle er § 2 i nye forslaget
Der er det tatt inn Organisasjonen er religiøst og partipolitisk uavhengig.
Videre er det i kulepunkt 2 tatt inn: forby og i kulepunkt 3 tatt inn: sikre trygg håndtering av
atomavfall.
§ 2 i de gamle er § 3 i det nye forslaget
Her er hele paragrafen skrevet om og mulighet for kollektivt medlemskap er tatt ut, erstattet
med støttemedlemskap. Videre er det tatt inn et utestengingspunkt. Det er også tatt inn
formulering om lokallag (punkt c).
Formulering om fordeling av medlemskontingenten er flyttet til paragrafen om lokallag.
§ 3 i de gamle er § 4 i nytt forslag
Her er følgende punkter nye: punktene b, d, h. Punktene f og g er flyttet fra gamle § 2 til
denne paragrafen. Videre er fordelingsnøkkelen endret fra 2/3 til lokallaget og 1/3 til
sentralleddet til 1/3 til lokallaget og 2/3 til sentralleddet.
Videre er siste setning i denne paragrafen fra de gamle vedtektene sløyfet; Midlene skal
tilbakeføres ved ...........
§ IV i det gamle er blitt § 5 i nytt forslag
Her er punkt b noe omformulert og istedenfor at det står at man vedtar egne vedtekter og
budsjetter, er nytt forslag at fylkeslaget kan utarbeide tilleggsvedtekter til de overordnede
vedtektene.
Punkt c er noe omformulert fra formuleringene i de gamle vedtektene.
§ V i gamle er ny § 6
Her er punktet delt opp i underpunkter (slik som de fleste andre paragrafene). Det nye er at
styret foreslår at de som skal ha stemmerett må velges av lokallag og fylkeslag. I de gamle
har alle medlemmer som har betalt medlemsskap stemmerett. Vårt forslag er at alle
medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett, mens stemmerett har valgte representanter og
hovedstyret.

Ellers er det nytt i punkt m: ved stemmelikhet har hovedstyrets leder dobbeltstemme. I de
gamle vedtektene står det at det da skal avgjøres ved loddtrekking.
§ VI i gamle er ny §7
Her er endringen bare at kravet på minst ¼ av lokallaga endret til 1/3.
§ VII i gamle er ny §8
Nytt her er at årsbudsjettet fastsettes av hovedstyret, tidligere skulle dette vedtas av
landsmøtet.
I punkt a står det at landsmøtet velger styreleder, dette er nytt.
I punkt d er endringen at sekretariatsleder går inn i AU
I punkt f er tilstedeværende styremedlemmer for at det skal være lovlig satt endret fra 7 til 6
medlemmer. Videre er det satt inn en setning om at protokoll fra hovedstyret er åpen
............
I punkt g er det satt inn en setning om at Hovedstyret kan gi representanter for lokallag
tale......
§ VIII og § IX i de gamle vedtektene har byttet plass
§ IX i gamle er ny § 9
Endret at hovedstyret vedtar årsbudsjettet ikke Landsmøtet.
Punkt d og e er nytt (etablering av økonomiutvalg)
§ VIII i gamle er ny § 10
Her er siste del av siste setning nytt ; herunder personalpolitiske retningslinjer som
omhandler .................
§ X i gamle er ny § 11
Endring her er når endringene tres i kraft. I de gamle vedtektene står det at de trer i kraft i
det de blir vedtatt. I forslaget står det ved landsmøtets slutt.
§ XI i gamle er ny § 12. her er det ingen endring

