
Forslag til vedtektsendringer – endringer i rødt
Endringsforslag 1
Forslagsstiller: Styret

Forslag: Styret foreslår å fjerne informasjon om hvilken tid på året landsmøtet avholdes.

Begrunnelse:
Tidspunkt for når landsmøtet holdes vil kunne variere og styret anser det ikke som relevant å ha vedtektsfestet

Gammel paragraf:
§ 4 ORGANISASJON

4.1 Landsmøtet

Landsmøtet holdes årlig, fortrinnsvis i oktober. Landsmøtet er
LMSOs øverste organ.

Innkalling til Landsmøtet skal være kunngjort medlemmene senest
åtte (8) uker før møtet finner sted. Forslagsfrist for medlemmene er
fire (4) uker før landsmøtedato.

Sakspapirer til Landsmøtet skal være tilgjengelige for medlemmene
senest to (2) uker før landsmøtedato. Styret innstiller overfor
Landsmøtet i alle saker.

Forslag til ny paragraf:
§ 4 ORGANISASJON

4.1 Landsmøtet

Landsmøtet holdes årlig.
Landsmøtet er LMSOs øverste organ.

Innkalling til Landsmøtet skal være kunngjort medlemmene senest
åtte (8) uker før møtet finner sted. Forslagsfrist for medlemmene er
fire (4) uker før landsmøtedato.

Sakspapirer til Landsmøtet skal være tilgjengelige for medlemmene
senest to (2) uker før landsmøtedato. Styret innstiller overfor
Landsmøtet i alle saker.



Styrets innstilling: Forslaget vedtas

Endringsforslag 2
Forslagsstiller: Styret

Forslag: Styret foreslår å endre antall medlemmer i valgkomiteen.

Begrunnelse: Styret finner at det vil være enklere å rekruttere medlemmer samt å få en valgkomite som er operativ ved å redusere krav om
færre medlemmer av komiteen. Det foreslås i tillegg å fjerne krav om at minst to medlemmer har overgrepsbakgrunn

Gammel paragraf:
§ 4 ORGANISASJON
Valg:
● Valgkomité:
○ 4 medlemmer
○ Minimum 2 av medlemmene skal ha overgrepsbakgrunn

Forslag til ny paragraf:
§ 4 ORGANISASJON
Valg:
● Valgkomité:
○ 2-4 medlemmer

Styrets innstilling: Forslaget vedtas



Endringsforslag 3
Forslagsstiller: Styret

Forslag: Styret foreslår å fjerne valg av kontrollkomite og legge inn forbehold om kontroll av organisasjonen ved en gitt størrelse.

Begrunnelse: Styret finner at det i en liten organisasjon vil være naturlig å vurdere behovet for kontrollkomite dersom organisasjonen blir
større. Styret anser det ikke som nødvendig å drive kontroll før medlemstallet overstiger 1000. I dag ivaretas kontroll gjennom samhandling
mellom generalsekretær, regnskapsfører og styreleder.

Gammel paragraf:
§ 4 ORGANISASJON
Valg:

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

Forslag til ny paragraf:
§ 4 ORGANISASJON

Kontrollkomite vurderes dersom medlemstallet overstiger 1000 og
dersom organisasjonen vokser i den grad at det er naturlig å drive
kontroll.

Styrets innstilling: Forslaget vedtas



Endringsforslag 4
Forslagsstiller: Styret

Forslag: Styret foreslår at valg av regnskapsfører/byrå og revisor utføres dersom det fremmes forslag om å endre nåværende regnskapsfører
og revisor.

Begrunnelse: Styret finner at det ikke er nødvendig å gjennomføre valg hvert år med mindre det fremmes forslag om det.

Gammel paragraf:
§ 4 ORGANISASJON
Valg:

● Regnskapsfører/byrå
● Statsautorisert revisor

Forslag til ny paragraf:
§ 4 ORGANISASJON

Valg av regnskapsfører og revisor utføres dersom det fremmes
forslag om å endre nåværende regnskapsfører og revisor

Styrets innstilling: Forslaget vedtas



Endringsforslag 5
Forslagsstiller: Styret

Forslag: Styret foreslår å oppdatere begrepsbruk til gjeldende og riktig betegnelse for daglig leder.

Begrunnelse: Organisasjonen har endret stillingstittel på “daglig leder” til “generalsekretær”

Gammel paragraf:

§ 13 SIGNATUR
Styreleder, nestleder og daglig leder forplikter organisasjonen med
sin underskrift hver for seg i spørsmål knyttet til økonomi og drift - og
gis signaturrett i offentligheten.

Forslag til ny paragraf:

§ 13 SIGNATUR
Styreleder, nestleder og generalsekretær forplikter organisasjonen
med sin underskrift hver for seg i spørsmål knyttet til økonomi og
drift, og gis signaturrett i offentligheten.

Styrets innstilling: Forslaget vedtas



Endringsforslag 6
Forslagsstiller: Styret

Forslag: Styret ønsker å fremme forslag om at årsmelding signeres av styreleder og generalsekretær

Begrunnelse: Styret finner det fordelaktig at det er styreleder og generalsekretær som signerer årsmeldingen da det har vært tidkrevende og
komplisert å få hvert styremedlem til å signere. Det bemerkes at det kun er årsmeldingen det gjelder, årsregnskapet skal fortsatt signeres av
samtlige styremedlemmer.

Gammel paragraf:

§ 13 SIGNATUR
Styreleder, nestleder og daglig leder forplikter organisasjonen med
sin underskrift hver for seg i spørsmål knyttet til økonomi og drift - og
gis signaturrett i offentligheten.

Forslag til ny paragraf:

§ 13 SIGNATUR
Styreleder, nestleder og generalsekretær forplikter organisasjonen
med sin underskrift hver for seg i spørsmål knyttet til økonomi og drift
- og gis signaturrett i offentligheten.

Årsmeldingen signeres av styreleder og generalsekretær.
Årsregnskap signeres av samtlige styremedlemmer.

Styrets innstilling: Forslaget vedtas



Endringsforslag 7
Forslagsstiller: Styret

Forslag: Styret ønsker å fremme forslag om å ha støttemedlemskap nedskrevet i vedtektene

Begrunnelse: LMSO har hatt mulighet til å melde seg inn som støttemedlem (“Fast giver” med valgfritt fast giverbeløp i året) på våre nettsider i
praksis siden ca. 2019 som et “pilotprosjekt”. Vi ser at mange ønsker å være støttemedlemmer, og mener det er ryddig at dette kommer inn i
vedtektene. Vi foreslår samtidig å omformulere punktet om bedriftsmedlemskap for tydelighet. Samtidig foreslås en endring om at faste givere
har talerett, men ikke stemmerett, på landsmøtet.

Gammel paragraf:

§ 3.1 I organisasjonen kan det tegnes følgende medlemskap:
● Hovedmedlemskap
● Familiemedlemskap
● Studentmedlemskap. Studentmedlemskap forutsetter dokumentert
betalt semesteravgift ved hver årlige medlemsfakturering.
● Bedrift - organisasjonsmedlemskap

Forslag til ny paragraf:

§ 3.1 I organisasjonen kan det tegnes følgende medlemskap:
● Hovedmedlemskap
● Familiemedlemskap
● Studentmedlemskap. Studentmedlemskap forutsetter dokumentert
betalt semesteravgift ved hver årlige medlemsfakturering.
● Bedrifts- og organisasjonsmedlemskap (bedrifter og/eller
organisasjoner kan melde seg inn)
● Støttemedlemskap (“Fast giver”). Valgfritt kontingentbeløp.
Støttemedlemmer får ingen medlemsfordeler.

Gammel paragraf:

§ 4.1 Landsmøtet
(...)
Stemmerett:
Stemmerett: Hoved-, student- og familiemedlemmer har tale- og
stemmerett.

Forslag til ny paragraf:

§ 4.1 Landsmøtet
(...)
Stemmerett:
Stemmerett: Hoved-, student- og familiemedlemmer har tale- og
stemmerett.



Bedrift- og organisasjonsmedlemmer og støttemedlemmer har
talerett.

Bedrift- og organisasjonsmedlemmer og støttemedlemmer har
talerett.

Styrets innstilling: Forslaget vedtas


