Oslo 10.November 2020
Innkommet forslag fra Bent Patey, Frode Barth, Ola Thune, Frank Aleksandersen
Vi ønsker å foreslå følgende til behandling:
Forslag til endring av vedtekter for så vidt gjelder §§ 5. 6, 7. 9 og 13.
§ 5 - Kontingent.
Dagens ordlyd: Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen og betales
forskuddsvis. Kontingenten kan trekkes fra vederlagsmidler, sponsormidler e.l.
Vi foreslår at siste setning fjernes, slik at samtlige medlemmer selv betaler
kontingenten ved påkrav.
§ 6 - Styret
Dagens ordlyd i bestemmelsen nest siste avsnitt: Styret fastsetter en møteplan for
seks møter per år; senest den 1. november. I tillegg skal styret holde møte når leder
bestemmer det, eller når minst fire styremedlemmer krever det.
Vi foreslår at bestemmelsen endres fra minst fire styremedlemmer krever det, til
minst to styremedlemmer krever det. Dette er i henhold til de opprinnelige
vedtektene.
§ 7 - Generalforsamlingen
Dagens ordlyd i 2. setning: Den ordinære generalforsamlingen skal avholdes hvert år,
helst før 30. juni. I henhold til vanlige normer skal årsregnskapet og eventuell årsberetning godkjennes av
generalforsamlingen senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Fristen for 3
innsendelse til Brønnøysundregistrene er senest 31. juli.
Vi foreslår at generalforsamlingen følger lovens krav og at ordlyden endres til:
Den ordinære generalforsamlingen skal avholdes hvert år i perioden 1. april til 30. juni. Dette er i
overensstemmelse med de opprinnelige vedtektene.
§ 9 - Stemmegivning på generalforsamling
Ordlyden på nest siste avsnitt i bestemmelsen lyder som følger: Alle medlemmene
har en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved alminnelig fullmakt. Et medlem
kan dog gi fullmakt til styreleder til enhver generalforsamling, fullmakt in blanko kan
også gis styreleder på generell basis. Den kan når som helst trekkes tilbake... osv.»
Vi anser gjeldende formulering som «udemokratisk», i den forstand at den gir den til
enhver tid sittende styreformann uforholdsmessig stort fortrinn i forbindelse med
stemmegivning, og i realiteten «vetorett» dersom det foreligger/innhentes
tilstrekkelige antall fullmakter.
Vi foreslår følgende endringer:
Alle medlemmer har en stemme som primært skal avgis personlig under
generalforsamlingen. Stemmegivningen kan imidlertid skje ved at det gis skriftlig
fullmakt til et annet medlem med stemmerett. Maks antall fullmakter pr. stemmeberettiget medlem, settes til maks 3 - tre. Fullmakten kan når som helt trekkes
tilbake.
§ 13 - Oppløsning. Sammenslutning. Deling
I bestemmelsen fremgår bl.a. følgende: Oppløsning kan behandles på ordinær
generalforsamling eller av styret.
På dette punkt foreslår vi ordlyden endret til: Oppløsning av foreningen kan bare
behandles på ordinær generalforsamling. Dette er i henhold til de opprinnelige
vedtektene.
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