
Forslag til vedtektsendring for Norsk filmklubbforbund 

Notat: Forslag til endring i § 4 Landsmøtet og §6e Styret og organisering 

Av bestemmelser i §4e og §6e i NFKs vedtekter framgår det at forbundsstyrets medlemmer har tale- 

og forslagsrett på landsmøtet, men ikke stemmerett. Bakgrunnen for en slik bestemmelse er 

antakelig at alle styremedlemmer i prinsippet står bak det som legges fram av styret på landsmøtet, i 

alle fall i saker som har vært behandlet og stemt over i styret.  Et styremedlem bør derfor ikke kunne 

stemme mot (eller for) styret i slike saker.  

Samtidig er det flere organisasjoner som ikke har slike bestemmelser, det gjelder særlig 

organisasjoner som også har personlige medlemskap. Men det finnes også eksempler på dette i 

organisasjoner med representative landsmøter, der lokalt valgte representanter fra de ulike delene 

av organisasjonen møter med fullmakt. I NFKs tilfelle er dette klubbene, som har 1 stemme hver. 

 Stemmereglene i slike organisasjoner varierer imidlertid en del. Noen har som nevnt ikke 

restriksjoner på stemmerett for medlemmer av forbundsstyret, andre har det i ulik grad, f eks ved at 

styremedlemmer ikke har stemmerett i saker som legges fram av styret, primært gjelder dette 

årsberetning og regnskap. Men det kan også gjelde andre saker/forslag som legges fram av styret og 

som har vært behandlet  av styret i forkant av årsmøtet. Utover det kan styremedlemmer stemme på 

vegne av sin avdeling/klubb f eks over forslag fra andre avdelinger/klubber og fra valgkomiteen (som 

er helt uavhengig av styret). 

Styret foreslår nå endringer i NFKs vedtekter §6e) som innebærer at et styremedlem kan stemme i 

disse sakene når vedkommende er eneste representant fra klubben til stede.  

Eneste endring foreslått i § 4e) er å stryke ”alminnelig” i ”alminnelig stemmerett”. 

Gjeldende bestemmelser i § 4e) og § 6e): 

§4e) Alle med alminnelig stemmerett, samt styrets medlemmer og de ansatte i sekretariatet, har 

tale- og forslagsrett på landsmøtet. 

§6e) Styret innkaller til og avvikler landsmøtet i samarbeid med sekretariatet. Styret utarbeider 

årsmelding og framlegger regnskap. Det fremmer forslag om dagsorden for landsmøtet og 

handlingsprogram for virksomheten. Styret har ikke stemmerett på landsmøtet og kan heller ikke 

møte som representanter. Styret er ansvarlige for at det årlig arrangeres landsseminar av minst 2 

dagers varighet. 

Forslag til endringer i §4e) og §6e i NFKs vedtekter  

”§4 e): 

e) Alle med stemmerett, samt styrets medlemmer og de ansatte i sekretariatet, har tale- og 

forslagsrett på landsmøtet. 

§ 6e)  

Styret innkaller til og avvikler landsmøtet i samarbeid med sekretariatet. Styret utarbeider årsmelding 

og framlegger regnskap. Det fremmer forslag om dagsorden for landsmøtet og handlingsprogram for 

virksomheten. Styret har generelt ikke stemmerett på landsmøtet og kan heller ikke møte som 

representanter. Styremedlemmer kan imidlertid ha stemmerett i saker som ikke er fremmet av 

styret og der styremedlemmet er den eneste representanten fra sin klubb til stede på landsmøtet.  

Styret er ansvarlige for at det årlig arrangeres landsseminar av minst 2 dagers varighet.” 


