
HØRING VEDTEKTSENDRINGER 

På årsmøtet til NOF (hovedforeningen) ble det vedtatt en form for representativt demokrati hvor alle 

betalende medlemmer kan møte med talerett, men kun representanter utnevnt av fylkeslag og 

lokallag har stemmerett. 

Hvert fylke får to representanter med stemmerett og hvert aktive lokallag kan sende en representant 

med stemmerett. Det settes krav til avholdt årsmøte og årsberetning. 

Dette innebærer vedtektsendringer siden representantene må utnevnes av hhv fylke og lokallag.  

Fylkesstyret har gjennomgått vedtektene og foreslår en ny tilleggsparagraf som omfatter utnevnelse 

av fylkets representanter. Denne paragrafen foreslås satt inn etter eksisterende paragraf 8 og gis 

nummeret 9. Numrene på de påfølgende paragrafene foreslås endret fra hhv 9 til 12, til 10 til 13.  

Fylkesstyret har kommet fram til to modeller. Den ene – nr. 2 – er slik vi oppfatter det, en svært 

demokratisk korrekt form, hvor fylkets årsmøte utnevner delegatene til årsmøtet. Hovedutfordringen 

med denne modellen er at vi må låse oss i forhold til hvem som får representere fylket med 

stemmerett i flere måneder før hovedforeningens årsmøte (fylkets årsmøte avholdes i februar, 

hovedforeningens normalt i slutten av april). Dette innebærer at alle årsmøtesaker ikke foreligger 

ved utnevnelse av delegatene.  

Den andre modellen – nr. 1 – er slik vi oppfatter det, en langt mer fleksibel form hvor det sist valgte 

fylkesstyret får i oppdrag av årsmøtet å utnevne de to stemmeberettigede delegatene. Dette gjør at 

fylkesstyret kan avholde møte etter at alle årsmøtesakene foreligger og utnevne delegatene 

nærmere årsmøtet. Denne modellen gjør det også lettere å bytte ut evt delegater ved sykdom, 

problemer med å få fri fra jobb o.l. 

Fylkesstyret tar svært gjerne imot innspill, kommentarer eller endringsforslag.  

Vi minner om at Årsmøtet skal varsles medlemmene minst to uker før møtet. Videre skal forslag til 

vedtektsendringer kunngjøres i årsmøtekunngjøringen. Dato for Årsmøtet for 2017 er satt til 2 februar 

2018. Dette innebærer at siste årsmøtekunngjøring må annonseres senest 19 januar 2018. Vi ber 

derfor om at innspill sendes slik at det er fylkesstyret i hende senest 8 januar 2018, så fylkesstyret får 

anledning til å bearbeide det eventuelle materialet og legge fram et endelig forslag før 19. januar. 
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