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Sak 8 - LM-2014-05 – Vedtektsendringer – Endring av nøkkel for 
beregning av antall stemmer til valg 
 
Sak innmeldt av:  Sentralstyret 
 
Etter gjennomgang av dagens måte å fordele stemmer til valg på Landsmøtet, og 
beregning av hvordan fylkeslagenes makt eller påvirkningsforhold utgjør, foreslår 
sentralstyret en forenkling av nøkkelen som ligger til grunn for beregning av antall 
stemmer til valg. Under gjennomgangen er det funnet at det ikke nødvendigvis er 
antall stemmer til disposisjon som utgjør maktbalansen ved valg, men heller antall 
fremmøtte. Det at fylkeslag ikke sender personer for å kunne effektuere stemmer gir 
en forskyvning i maktbalansen i fordel de lag som effektuerer sine stemmer. På 
grunnlag av tidligere erfaringer antas det at grunnen til at fylkeslag ikke fyller opp 
sine delegasjoner til Landsmøtet skyldes både økonomiske og tidsmessige hensyn. 
Vår oppfatning er at som en demokratisk organisasjon må vårt ønske være at det 
ligger færrest mulig hindringer for at fylkeslag kan effektuere og benytte seg av sine 
stemmer. Vi mener derfor at en vesentlig faktor som kan kunne bidra til et mer 
representativt valg er at det stilles lavere krav til antall oppmøtte fra fylkeslagene.  
 
På bakgrunn av dette har vi utarbeidet en ny nøkkel for beregning av antall stemmer 
til valg som både er en forenkling og som gir lavere krav til fremmøtte. Dette uten at 
det påvirker dagens maktbalanse i særlig grad.  
 
Forslag: 
 
Paragraf 8 Landsmøte 
 
c) Stemmeberettigede på Landsmøtet er følgende:  
  
- Sentralstyrets medlemmer  
- Representant for fylkeslagene (3 personer + 1 for hver påbegynte 300  
medlemmer)  
- 1 representant for hvert lokallag  
  
Ansatt organisasjonskonsulent for den nasjonale organisasjonen, medlemmer av  
komiteer underlagt Sentralstyret og organisasjonens revisor har møte- og talerett, 
men  
ikke stemmerett.  
 
(endres til) 
 
c) Stemmeberettigede på Landsmøtet er følgende:  
  
- Sentralstyrets medlemmer  
- Representant for fylkeslagene (2 personer + 1 for hver påbegynte 150 etter de 
første 150 medlemmer)  
- + 1 for hvert lokallag (forslag fra CISV Hordaland) 
 
Daglig leder for den nasjonale organisasjonen, medlemmer av komiteer underlagt 
Sentralstyret og organisasjonens revisor har møte- og talerett, men ikke stemmerett.  
 
 
Konsekvens av endring: Resultatet viser at antall stemmer som fordeles går ned 
fra 82 til 38 med dagens medlemstall. Dette utgjør altså en halvering av krav til antall 
fremmøtte for at valget skal kunne bli fullt ut effektuert.   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


