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Sak 10 – Vedtektsendring paragraf 8 c) andre ledd 
 

 

Sak innmeldt av:  Sentralstyret 

 

Bakgrunn 

 

På landsmøtet 2016 ble det vedtatt endringer i CISV Norges vedtekter paragraf 8 c 

annet ledd (sak L-10/16 del 2: Endringer til paragraf 8 c, annet ledd). I ettertid har vi 

oppdaget at vi på dette punkt har ført feil i protokollen fra Landsmøtet 2016 og 

dermed også i tilhørende vedtekter.  

 

Feilen består i at det er protokollført at landsmøtet vedtok det opprinnelige forslaget 

fra sentralstyret, og ikke endringsforslaget som landsmøtet stemte over og vedtok. 

Dette innebærer at det som nå står i vedtektene paragraf 8 c annet ledd, og som er 

protokollført, ikke er noe landsmøtet har vedtatt.  

 

Feilen ble dessverre oppdaget etter at protokollen var signert av 

protokollunderskriverne og sendt som et offisielt dokument til Brønnøysundregisteret, 

revisor og Lotteristiftelsen.  

 

For å unngå at lignende feil skjer igjen i framtiden har sentralstyret vedtatt 

internprosedyre om at forslagsskrivere skal godkjenne protokollført endring for å sikre 

at informasjon ikke feilskrives. Kontrollkomiteens representant på Landsmøtet bes 

bekrefte at rett vedtak er protokollført. 

 

På denne bakgrunn fremmer sentralstyret følgende forslag til endring av paragraf 8 c 

andre ledd: 

  

“Ansatt daglig leder og andre ansatte for den nasjonale organisasjonen samt 

organisasjonens revisor har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Dette gjelder 

også hvis disse er medlemmer av fylkes- og lokallag. Medlemmer av sentralstyret har 

stemmerett på bakgrunn av dette vervet, og stemmer dermed ikke på bakgrunn av 

eventuelt medlemsskap i fylkes- og lokallag. Medlemmer av komiteer underlagt 

sentralstyret har møte- og talerett, og ved medlemsskap i fylkes- og lokallag 

stemmerett på bakgrunn av dette.” 

 

Erstattes med: 

 

Ansatte i CISV Norge og organisasjonens revisor har møte og talerett, men ikke 

stemmerett, på landsmøtet.  

 

Ansatte i CISV Norge, organisasjonens revisor, og medlemmer av Sentralstyret, kan 

ikke utøve stemmerett på vegne av sine fylkes- eller lokallag.  

  

  

 


