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Sak 9: Vedtektsendringer
Vedtektskomiteens innstilling til landsmøtet 2022
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Forslag til endring av vedtektene
(Der det ikke er angitt annet, gjelder forslagene de sentrale vedtektene)
Komiteen har bestått av Arne Langset (leder), Liv Ekra Ornsäter, Lasse Strand Andersen
(UmEU) og Kjell Arnestad. Komiteen har hatt tre møter.

Forslag VT 1
Hvor: linje 2, 8, 13, 16, 22, 25, 27, 29, 47, 50, 56, 57, 103, 133, 147, 154, 158, 162, 163 og i
linje 166 som er i tillegget Instruks for kontrollkomiteen
Forslagsstiller: Møre og Romsdal Nei til EU
Navnet Nei til EU endres til valgt navn
Begrunnelse:
Fylkeslaget i M&R Nei til EU mener det er et tidsskille som må påvirke organisasjonen når
det nå blir demonstrert for hele Norges befolkning at vi til og med har mistet kontrollen
over strømmen vår, både på distribusjonssiden og prisfastsettingen. Etter flere tiår med
kamp mot uheldige EU-direktiv uten å oppnå et eneste veto, er det nødvendig å innse at
EØS-avtalen må sies opp om vi skal forsvare folkets nei til EU i 72 og 94.
For å oppnå dette foreslås følgende endringer i vedtektene, som innarbeides i vårt forslag
til arbeidsplan som også fremmes på landsmøtet:
- Nei til EU skifter navn slik at organisasjonsnavnet forklarer målsettingen vår, som jo Nei
til EU ikke gjør for store deler av befolkningen. Vi foreslår Nei til salg av Norge, men mener
andre gode navn er: Nei til EØS og EU, Norge ut av EØS, Folkebevegelsen mot EØS-avtalen,
Ut av EØS, Nei til EØS eller lignende. Det viktigste er at vi får fram at vi nå arbeider for en
folkeavstemning om EØS-avtalen.
Slik kunne navnet helst vært Folkebevegelsen for folkeavstemning om EØS-avtalen.
Siden det er landsmøtet som avgjør navnevalg, omtales dette bare som Organisasjonen i
nedenforstående endringer til vedtekter.
Komiteens innstilling: Avvises.
Komiteen er opptatt av å samle en bredde i Nei til EU som kan vinne også en framtidig
kamp om EU-medlemskap. Vårt arbeid mot EØS, både selve avtalen og konsekvensene er
tilstrekkelig hjemlet i dagens § 1. Kampen og strategien for å si opp EØS-avtalen er et
politisk og spørsmål, ikke noe som kan vedtektsfestes.
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Forslag VT 2
Hvor: § 1 (linje 2-3)
Forslagsstiller: Møre og Romsdal Nei til EU
Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon. Nei til EU
arbeider for at Norge ikke skal bli medlem i Den europeiske union for derved å sikre:
Dette foreslås endret til:
Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon. Nei til EU
arbeider for at Norge ikke skal bli medlem i Den europeiske union og skal si opp EØSavtalen, for derved å sikre:
Begrunnelse: Se VT 1.
Komiteens innstilling: Avvises
Se VT 1.
Forslag VT 3
Hvor: § 1 (linje 8-9)
Forslagsstiller: Møre og Romsdal Nei til EU
Nei til EU arbeider for å forhindre at norske lover og regler - gjennom vårt EØS-medlemskap
og på andre måter - tilpasses til EUs indre marked på tvers av flertallets grunnholdninger
ved (folkeavstemningene i 72 og 94)
Dette foreslås endret til:
Organisasjonen/nytt navn arbeider for å få sagt opp vårt EØS-medlemskap, fordi avtalen
har tilpasset Norge til EUs politikk og indre marked på tvers av flertallets
grunnholdninger ved (folkeavstemningene i 72 og 94.)
Begrunnelse: Se VT 1)

Komiteens innstilling: Avvises
Se VT 1.
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Forslag VT 4
Hvor: § 2 (linje 13-14 endres)
Forslagsstiller: Møre og Romsdal Nei til EU
Organisasjonen/nytt navn skal samle og spre kunnskap om virkningen av EØS-avtalen og
utviklingen i EU. Arbeide for og kreve en folkeavstemning om EØS-avtalen, der
alternativet er den eksisterende handelsavtalen og utvikling av den.
Begrunnelse: Se VT 1.

Komiteens innstilling: Avvises.
Se VT 1.
Forslag VT 5
Hvor: § 2 (linje 14)
Forslagsstiller: Østfold Nei til EU
… om utviklingen av EU og konsekvensene av EØS-avtalen.
Begrunnelse: EØS-avtalen står sentralt i Norges tilknytning til EU. Det er derfor viktig at
befolkningen informeres om hvordan denne avtalen påvirker det norske samfunnet.

Komiteens innstilling: Vedtas
Forslag VT 6
Hvor: § 3 (nytt avsnitt, etter linje 27)
Forslagsstiller: Arne Langset, Liv Ekra Ornsäter, Lasse Strand Andersen og Kjell Arnestad
Kontingent må være betalt for å ha stemmerett og stille til valg.
Begrunnelse: Det er i dag mulig å stille til valg, men ikke være delegat, uten å ha betalt
kontingent. Det er uklart om man har stemmerett uten å være betalende medlem (eller
registrert medlem i det hele tatt). Det bør ikke være noen grunn til å ikke være medlem om
man skal være tillitsvalgt eller stemme i sentrale organer. Betalende medlemmer i Ungdom
mot EU har også fulle rettigheter.
Komiteens innstilling: Vedtas
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Forslag VT 7
Hvor: §§ 4 c, 6, 7.2, 4.7 i normalvedtekter for fylkeslag og 5 i normalvedtekter for fylkeslag
Forslagsstiller: Ungdom mot EU, Arne Langset, Liv Ekra Ornsäter, Lasse Strand Andersen
og Kjell Arnestad
§ 4 c, linje 43: «og hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent.» erstattes
med:
, og ett kjønn kan ikke være representert med mer enn 60 prosent.
§ 6 (under «Landsmøtet skal» 8, linje 81): «, minst 8 av hvert kjønn erstattes med:
, maksimalt 12 av ett kjønn
§ 7.2 (linje 99): «, 1 av hvert kjønn», erstattes med:
, av ulikt kjønn
§ 4.7 (linje 42) i normalvedtektene for fylkeslag: «det være minst tre av hvert kjønn»
erstattes med:
, ett kjønn kan ikke være representert med mer enn 60 prosent
§ 5 (linje 48) i normalvedtektene for fylkeslag (1. avsnitt: «Hvert kjønn skal være
representert med minst 40 prosent.» erstattes med:
Ett kjønn kan ikke være representert med mer enn 60 prosent.
§ 5 (linje 52) i normalvedtektene for fylkeslag, 2. avsnitt: «, en av hvert kjønn»:
Slettes, jf. endring i de sentrale vedtektene som nevner spesielt rådsmøtedelegasjonen
Begrunnelse: Det er stadig flere som ikke definerer seg utenfor et binært kjønnsbilde, og
det har tidligere oppstått uklarheter hvordan dette skal håndteres ved valg. Vi har også i
retningslinjene for trygg organisasjon et forbud mot diskriminering på grunnlag av kjønn og
kjønnsuttrykk. Det er ingen grunn til at vedtektene ikke skal gjenspeile dette, og på denne
måten unngår vi problemer med § 4 C når ikke-binære stiller til valg.
Vi viser også til likestillings- og diskrimineringsloven:
§ 6. Forbud mot å diskriminere
Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon,
omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering,
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt.
Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk.
[…]
§ 8. Indirekte forskjellsbehandling
Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse,
betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som vil stille personer dårligere enn andre, på
grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd.
Komiteens innstilling: Vedtas
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Forslag VT 8
Hvor: § 4 (etter linje 48, nytt pkt. e))
Forslagsstiller: Arne Langset, Liv Ekra Ornsäter, Lasse Strand Andersen og Kjell Arnestad
e) Styret kan i en av myndighetene definert krisesituasjon som begrenser muligheten til å
møtes fysisk, bestemme at landsmøtet og rådsmøtet avholdes digitalt.
Begrunnelse: Denne unntaksparagrafen hjemler det vi måtte gjøre med LM i 2020 og også
rådsmøtet pga. korona. Vi klarte å gjennomføre landsmøtet digitalt på en god måte uten å
redusere størrelsen, slik at hjemmelen kan holdes enkel og begrenset.
Komiteens innstilling: Vedtas
Forslag VT 9
Hvor: § 5 (linje 52–54, endring)
Forslagsstiller: Hordaland Nei til EU
Generalsekretæren ivaretar arbeidsgiveransvaret for de ansatte i organisasjonen.
Begrunnelse:

Komiteens innstilling: Vedtas
Komiteen ser endringen som en tekstlig forenkling.

Forslag VT 10
Hvor: § 5 (etter linje 54, nytt avsnitt)
Forslagsstiller: Arne Langset, Liv Ekra Ornsäter, Lasse Strand Andersen og Kjell Arnestad
Nei til EU er medlem av Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening og utøver
arbeidsgiverrollen etter gjeldende tariffavtaler.
Begrunnelse: Nytt avsnitt spesifiserer NtEUs ansvar som organisert virksomhet.
Komiteens innstilling: Vedtas
Forslag VT 11
Hvor: § 5 (etter linje 54, nytt avsnitt)
Forslagsstiller: Arne Langset, Liv Ekra Ornsäter, Lasse Strand Andersen og Kjell Arnestad
Fast ansatte kan ikke inneha sentrale verv.
Begrunnelse: Det skaper en uheldig dobbeltrolle dersom fast ansatte samtidig sitter i en
rolle som sentral tillitsvalgt. De ansatte i Nei til EU er organisert gjennom Handel og
Kontor, og gjennom Landsoverenskomsten mellom HK og AAF (Arbeiderbevegelsens
Arbeidsgiverforening) sikret representasjon. At noen ansatte skal kunne ha stemmerett og
dermed større innflytelse i sentrale organer med arbeidsgiveransvar, skaper uheldig
forskjellsbehandling, særlig siden de ansattes representant ikke møter med stemmerett.
Fast ansatte kan imidlertid ta på seg verv lokalt eller i fylkeslaget, og skjøtte disse utenom
arbeidstid.
Komiteens innstilling: Vedtas
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Forslag VT 12
Hvor: § 6 (linje58). Første setning endres
Forslagsstiller: Oslo Nei til EU
Landsmøtet sammenkalles med skriftlig varsel til alle fylker og rådsmedlemmer med
minst 8 ukers varsel. Det skal minst være 4 uker fra utsendelse av
landsmøtedokumentene til frist for innsendelse av forslag til styret.
Begrunnelse: På denne måten får vi bedre tid til å gå igjennom arbeidsplanen.
Komiteens innstilling: Avvises.
Komiteen ser dette som lite hensiktsmessig. Arbeidsplanen sendes normalt ut med
romslig frist. Å pålegge et lite sekretariat å lage et budsjettutkast, som ikke kan
kvalitetssikres ift. regnskapsrapport for tredje kvartal/prognose eller f.eks. størrelse på
statsstøtte, til en høringsrunde, styrebehandling/innstilling i en hektisk landsmøteinnspurt,
er unødvendig detaljstyring. Fylkeslagene/delegasjonene har mulighet til å drøfte styrets
innstilling og komme med forslag innenfor dagens frister, og mer prinsipielle forslag kan
framsettes når som helst. Arbeidet flyttes fra komiteene til styret. Vedtektskomiteen vil
peke på at forslag fra medlemmer/lokal- og fylkeslag primært skal framsettes til
landsmøtet på grunnlag av styrets innstillinger, ikke til styret.
Forslag VT 13
Hvor: § 6 (ny linje etter linje 60)
Forslagsstiller: Hordaland Nei til EU
Forslag til arbeidsplan og budsjett sendes fylkesstyrene for innspill senest 8 uker før
landsmøtet og med en høringsfrist på minimum 3 uker.
Begrunnelse:
Komiteens innstilling: Avvises.
Se VT 12
Forslag VT 14
Hvor: § 6 (linje 61-62)
Forslagsstiller: Møre og Romsdal Nei til EU
Ordinært landsmøte avholdes hvert år.
Begrunnelse:
Komiteens innstilling: Avvises.
Organisasjonen har verken økonomi eller ansattressurser til å forberede og avholde
landsmøte hvert år. De tillitsvalgte vil også måtte sette av store deler av sin tid til dette
arbeidet i stedet for å arbeide for NtEUs arbeidsplan. Forslaget er ikke fullstendig så lenge
det ikke er foreslått endringer i § 6 (linje 85) og § 7.
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Forslag VT 15
Hvor: § 6 (linje 66–67 erstattes)
Forslagsstiller: Hordaland Nei til EU
Fylkesdelegasjon på 7 personer.
Begrunnelse:
Komiteens innstilling: Avvises. Ansees ivaretatt.
Mer presist formulert i forslag VT 16 der fylkesleders rolle ivaretas.
Forslag VT 16
Hvor: § 6 (linje 66, endring «Landsmøtet består av», pkt. 1), 4.7 (linje 40 i normalvedtekter
for fylkeslag
Forslagsstiller: Arne Langset, Liv Ekra Ornsäter, Lasse Strand Andersen og Kjell Arnestad
«1. Delegasjon på sju fra hvert fylkeslag, inkludert fylkesleder eller en person valgt av
fylkeslaget i dennes sted.» erstattes med:
Delegasjon på sju fra hvert fylkeslag, inkludert fylkesleder eller en person valgt av
fylkeslaget i dennes sted.
I normalvedtektene for fylkeslag «7. Velge seks representanter til landsmøtet i Nei til EU
eller delegere til et annet organ i fylkeslaget å gjøre dette. Lederen er selvskreven
representant i tillegg.» erstattes med:
7. Velge eller delegere til et annet organ i fylkeslaget å velge en delegasjon på sju
personer, inkludert fylkesleder eller en person valgt i dennes sted.
Begrunnelse: En klargjøring, som særlig fjerner uklarhet om fylkesleder skal regnes inn i
kjønnsrepresentasjonen. Dette er en reell endring fra dagens tolking og delvis praksis, der
fylkesleder holdes utenom kjønnsrepresentasjonen fordi denne ikke er valgt.
Komiteens innstilling: Vedtas

Forslag VT 17
Hvor: § 7 (linje 91, tillegg, 2. avsnitt)
Forslagsstiller: Arne Langset, Liv Ekra Ornsäter, Lasse Strand Andersen og Kjell Arnestad
«Rådet vedtar budsjett i de år det ikke er landsmøte», her legges til:
, kan supplere styret ved bortfall og vedta revidert arbeidsplan.
Begrunnelse: Dette er ikke nevnt i dag. Kan være nødvendig og ønskelig, og for å gjøre det
klart at dette kan gjøres, bør det nevnes.
Komiteens innstilling: Vedtas
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Forslag VT 18
Hvor: § 7 (linje 94, tillegg, 3. avsnitt)
Forslagsstiller: Arne Langset, Liv Ekra Ornsäter, Lasse Strand Andersen og Kjell Arnestad
Etter «Styret kan innkalle til ekstraordinært rådsmøte ved behov.», her legges til:
Rådet skal også innkalles til ekstraordinært møte dersom minst 2/3 av fylkeslagene
krever det.
Begrunnelse: Dette er ikke nevnt i dag, og det er bare styret som kan innkalle til rådsmøte.
Vi ser det som demokratisk at et flertall av fylkeslagene også kan kreve ekstraordinært
rådsmøte.
Komiteens innstilling: Vedtas
Forslag VT 19
Hvor: § 8 (linje 108, tillegg, 1. avsnitt)
Forslagsstiller: Arne Langset, Liv Ekra Ornsäter, Lasse Strand Andersen og Kjell Arnestad
Etter «Styret skal lede organisasjonens virksomhet ut fra disse vedtekter», her legges til:
og andre vedtak i overordnete organer.
Begrunnelse: Det er naturlig å nevne at alle vedtak i organer over styret er grunnlag for
styrets virksomhet.
Komiteens innstilling: Vedtas
Forslag VT 20
Hvor: § 8 (Setning etter punktum i linje 107 og 108 utgår og vert erstatta med)
Forslagsstiller: Hordaland Nei til EU
Styret skal lede organisasjonens virksomhet ut fra arbeidsplan og budsjett vedtatt av
landsmøtet, og /eller det som måtte komme av revidering av disse dokumentene
gjennom vedtak gjort av Rådet. Styret skal videre se til at organisasjonens vedtekter,
bærebjelker og retningslinjer for trygg organisasjon følges i hele organisasjonens
virksomhet.
Begrunnelse:
Komiteens innstilling: Avvises. Ansees ivaretatt i VT 19.
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Forslag VT 21
Hvor: § 8 (nytt avsnitt etter linje 109)
Forslagsstiller: Hordaland Nei til EU
Styret har ansvar for å håndtere ekstraordinære situasjoner som måtte oppstå utenfor
organisasjonen og som kan være til eventuell skade for organisasjonen. Styret skal gjøre
vedtak om nødvendige reaksjoner eller tiltak for å avgrense en slik skade. Styret kan om
nødvendig delegere dette ansvaret til arbeidsutvalget dersom dette er nødvendig utfra
hensyn til tidspress i den aktuelle situasjonen / saken.
Begrunnelse:
Komiteens innstilling: Avvises.
Dette er fastsatt i retningslinjer for trygg organisasjon i dag, og i § 13. Forslaget vil skape
tvil om prosessen: Må styret først møtes for å delegere ansvaret til AU i en tidspresset
situasjon? Gjelder dette bare situasjoner som oppstår utenfor organisasjonen?
Forslag VT 22
Hvor: § 8 (ny linje etter 109) og § 9 (linje 119, setningen strykes)
Forslagsstiller: Hordaland Nei til EU
Styret fastsetter instruks for arbeidsutvalget.
Begrunnelse:
Komiteens innstilling: Vedtas
Forslag VT 23
Hvor: § 8 (linje 109, tillegg, 1. avsnitt)
Forslagsstiller: Arne Langset, Liv Ekra Ornsäter, Lasse Strand Andersen og Kjell Arnestad
Etter «suppleringsvalg til Arbeidsutvalget», her legges til:
og valgkomiteen.
Begrunnelse: Vi har toårig landsmøteperiode, og det er stor sannsynlighet for at noen faller
bort før neste landsmøte, slik det har skjedd i denne perioden. Der er derfor ønskelig at
styret får fullmakt til å supplere valgkomiteen ved bortfall.
Komiteens innstilling: Vedtas
Forslag VT 24
Hvor: § 8 (linje 113, tillegg, 3. avsnitt)
Forslagsstiller: Arne Langset, Liv Ekra Ornsäter, Lasse Strand Andersen og Kjell Arnestad
«Styret kan opprette arbeidsgrupper …», her legges til:
og utvalg
Begrunnelse: Det er naturlig å nevne at styret oppretter arbeidsgrupper OG utvalg, siden
det i hovedsak er utvalg vi har.
Komiteens innstilling: Vedtas
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Forslag VT 25
Hvor: § 13 (linje 155, endring, 4. avsnitt)
Forslagsstiller: Arne Langset, Liv Ekra Ornsäter og Kjell Arnestad
«ankemulighet» endres til:
appellmulighet
Begrunnelse: I og med at AU behandler slike saker i første instans, og AU er en del av
styret og handler på deres vegne, er det naturlig å kalle dette en appellmulighet, dvs. at
saken kan bringes inn for styret i plenum.
Komiteens innstilling: Vedtas
Forslag VT 26
Hvor: § 13 (linje 147 og 148 utgår i sin noverande tekst, og vert erstatta med)
Forslagsstiller: Hordaland Nei til EU
Medlemmer i Nei til EU som opptrer i strid med organisasjonens vedtekter, retningslinjer
for trygg organisasjon og bærebjelker, kan av det sentrale styret ekskluderes som
medlemmer eller fratas tillitsverv.
Vidare foreslår me følgjande:
Som en konsekvens av de ovenfor foreslåtte endringer utgår linjene 154, 155 og 156.
I tillegg til dette forslår me følgjande vedtak som landsmøtet må ta standpunkt til, men
som ikkje blir ein tekst i vedtektene:
Retningslinjer for trygg organisasjon kapittel E blir endret slik at disse bringes i samsvar
med vedtektenes § 13 – reaksjoner overfor medlemmer og lokallag. Reviderte
retningslinjer legges fram på første Rådsmøte i 2023.
Begrunnelse: Me er av den oppfatning av reaksjonar ovanfor medlemer og lokallag skal
handsamast likt, uavhengig av kva regelverk som vert lagt til grunn for den eventuelle saka
/ hendinga.
Me meiner vidare at det er styret som skal handsama desse hendingane og at styret også
skal ha ansvaret for å foreslå og vedta eventuelle reaksjonar. Ankeveg må også vera den
same uavhengig av kva retningslinjer som vert lagt til grunn for reaksjonen / vedtaket. Det
inneber at det er Rådet som skal vera ankeinstans. På denne måten sikrar me
likebehandling av medlemer uavhengig av kva regelverk det måtte vera gjort brot i.
Komiteens innstilling: Avvises.
Slike saker bør på generelt grunnlag involvere færrest mulig personer, og de krever ofte
flere oppfølgingsrunder og møter med de involverte. Komiteen mener slike saker ikke kan
behandles av rådet og samtidig ivareta krav til personvern. F.eks. kan ikke dokumentasjon
på overgrep av ulik karakter legges fram i et så stort forum. Derfor er dette ansvaret i
første instans plassert til AU, på vegne av styret. Komiteen ser det som en vesensforskjell
mellom direkte brudd på vedtektene, som kan føre til eksklusjon, og brudd på
retningslinjene som omhandler varslingssaker, uønsket eller diskriminerende atferd og
overgrep, som kan føre til tilbakekallelse av verv, utestengelse fra møter eller advarsel –
men også i svært alvorlige tilfeller kan føre til politianmeldelse.
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Forslag VT 27
Hvor: Ny § 14 b eller ny § 15 (komiteen gis fullmakt til å finne forslag om eventuelt en mer
logisk plassering)
Forslagsstiller: Vest-Agder Nei til EU
Ved forandring av LOGO skal det avgjøres av 2/3 flertall enten på et rådsmøte eller
landsmøte.
Begrunnelse:
Komiteens innstilling: Avvises. Det virker unaturlig at logoen trenger et mindretallsvern, at
ikke et vanlig flertall skal kunne avgjøre endring.
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Annet komiteen har mottatt
A. Fra Hordaland Nei til EU:
Til § 8 – styret
Linje 110, 111 og 112 har i dag følgjande tekst:
Styret forvalter organisasjonens midler til den sentrale virksomheten. Styret ansetter personalet i
det sentrale sekretariatet. Styret skal ved nyansettelse tilstrebe kjønnsbalanse. Styret fastsetter
instruks for de ansatte.
Me kan ikkje sjå at dette er praksis i dag.
Me oppfattar sekretariatet som staben, og at styret har ansvaret for å tilsetja personalet i staben. I
dag er det, slik me har oppfatta det, generalsekretæren som har denne oppgåva, medan styret har
ansvaret for å tilsetja generalsekretær.
Me vil påpeika at denne delen av § 8 må følgjast opp i det praktiske.
Komiteens kommentar: Komiteen ser innspill til hvordan styret bør utøve
arbeidsgiveransvaret som en sak som bør rettes til styret. I og med at arbeidsgiveransvaret
er plassert hos generalsekretær og gjeldende tariffavtale med AAF legger ansvaret for
ansettelser hos det partssammensatte Stillingsutvalget, mener komiteen at denne debatten
er overflødig. Dagens praksis bygger på lokaloverenskomsten med AAF § 3 og kan uansett
ikke bryte med denne. Ved at arbeidsgivers rolle i Stillingsutvalget er delegert til
generalsekretær og leder, sikres det at både ansattes medbestemmelsesrett og
arbeidsgivers styringsrett ivaretas.

B. Fra Finnmark Nei til EU
Ny § 10
Styret inn stiller medlemmer til valgkomiteen, som velges på Landsmøtet. Valgkomiteen
skal bestå av …. medlemmer. Styret sender ut forespørsler til alle fylkeslag ... måneder før
Landsmøtet, om forslag til kandidater.
Valgkomite medlemmer velges for 2 år av gangen, av Landsmøtet. Det er mulig å bli
gjenvalgt.
Begrunnelse: Vi mener at dette er en viktig synliggjøring for hele bredden i organisasjonen, og
for en demokratisk og ryddig prosess i henhold til valg av medlemmer som skal danne
valgkomite.
Komiteens kommentar: Vi mener dette er ivaretatt i dagens vedtekter. Forslag til nye
medlemmer av valgkomiteen kan sendes inn når som helst. Antallet i valgkomiteen kan
variere utfra politisk/kjønnsmessig/geografisk bredde og antall kandidater. Forslaget er ikke
fullstendig, og komiteen har derfor ikke behandlet det.
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