Forslag til vedtektsendringer – e
 ndringer i rødt
Endringsforslag 1: Styret og stab foreslår å legge til valg av leder og valg av kontrollkomite. ‘Vi foreslårogså at punkter som
omhandler styrets arbeid flyttes til paragraf 4.2 Styret.
Gammel paragraf:

Forslag til ny paragraf:

4.1 Landsmøtet

4.1 Landsmøtet

Valg:
- 6 styremedlemmer og 2 vara.
- Valgkomité med fire medlemmer, hvorav to medlemmer skal
ha overgrepsbakgrunn.
- Regnskapsfører/byrå
- Statsautoriserte revisor

Valg:
Styret:
-

Styret skal bestå av minst tre (3) hovedmedlemmer med
overgrepsbakgrunn.

Valgkomité:
- 4 medlemmer
- Minimum 2 av medlemmene skal ha
overgrepsbakgrunn.

Med overgrepsbakgrunn menes at representanten selv kan ha
opplevd overgrep eller være pårørende. Styret konstituerer seg selv.
Styret er beslutningsdyktig når fire av seks styremedlemmer er til
stede. Styreleder har dobbeltstemme.

Kontrollkomite:
- 3 medlemmer
- Medlemmene kan ikke ha andre verv i
organisasjonen

Stemmerett:
Hoved- og familiemedlemmer har tale- og stemmerett. Bedrift- og
organisasjonsmedlemmer har talerett.
Forretningsorden:
Forretningsorden for landsmøtet vedtas av Landsmøtet i
begynnelsen av møtet, og gjelder frem til ny forretningsorden er
vedtatt.

Styreleder
5 styremedlemmer
2 vara
Minimum 3 av styrets hovedmedlemmer skal ha
overgrepsbakgrunn

-

Regnskapsfører/byrå
Statsautorisert revisor

Forretningsorden er underlagt Landsforeningen mot seksuelle
overgrep, LMSO, sine vedtekter.

Med overgrepsbakgrunn menes at representanten selv kan ha
opplevd overgrep eller være pårørende.
Alle verv velges for 2 år av gangen.
Stemmerett:
-

Hoved- og familiemedlemmer har tale- og
stemmerett.
Bedrift- og organisasjonsmedlemmer har
talerett.

Forretningsorden:
-

Forretningsorden for landsmøtet vedtas av
Landsmøtet i begynnelsen av møtet.
Forretningsorden er underlagt Landsforeningen mot
seksuelle overgrep, LMSO, sine vedtekter.

Styret og stab foreslår at punkter som omhandler styrets arbeid flyttes fra paragraf 4.1 Landsmøte til paragraf 4.2 Styret.

Gammel paragraf:

Forslag til ny paragraf:

4.2 Styret

4.2 Styret

Styret velges blant medlemmer med stemmerett. Styret har
ansvar for organisasjonens drift. Ved behov kan styret
knytte til seg rådgivere, som får tale- og forslagsrett. Styret
arbeider etter styreinstruks.

Styret velges blant medlemmer med stemmerett. Styret har
ansvar for organisasjonens drift. Styret konstituerer seg
selv, med unntak av styreleder som blir valgt av
landsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når fire av seks
styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er det
styreleders stemme som er avgjørende. Ved behov kan
styret knytte til seg rådgivere, som får tale- og forslagsrett.
Styret arbeider etter styreinstruks.

