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CISV Norges vedtekter oppleves som uklare ved beregning av antall stemmeberettigede til landsmøtet.
Slik vedtektene foreligger sees det fra sentralstyrets side tre naturlige tolkninger av §7 (Fylkes/lokallag)
og §8 (Landsmøte), punkt c. Se de to påfølgende sidene for videre utredning av de tre tolkningene.
Etter dialog med kontrollkomiteen er stemmefordelingen på landsmøtet 2016 etter tolkning A (som
beskrevet på neste side). I tillegg til at tolkning A har vært brukt de siste årene anses tolkningen som
det beste valget ettersom fylkeslag uten lokallag i likhet med lokallag fungerer som det laveste
organiserte nivået i organisasjonen, og dermed i praksis, som lokallag, er et lokalt ledd fremfor et
regionalt koordinerende ledd.
For å unngå framtidige diskusjoner om tolkning fremmer sentralstyret følgende forslag til tilleg i D-1
Vedtekter CISV Norge, §8, punkt c). (tillegg markert i gult):
c)
Stemmeberettigede på Landsmøtet er følgende:
- Sentralstyrets medlemmer
- Representant for fylkeslagene (3 personer + 1 for hver påbegynte 300 medlemmer)
- 1 representant for hvert lokallag, og i tillegg 1 representant for hvert fylkeslag som ikke har lokallag
tilknyttet seg
Vedtektsendringen foreslåes i §8, punkt c), fremfor å endre §7 (Fylkes/lokallag) for å unngå eventuelle
uforutsette effekter av å endre fylkeslag til å også være lokallag i andre sammenhenger.
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Fra CISV Norges vedtekter (D-1):
Paragraf 7
Fylkes/Lokallag
CISV Norges arbeid er organisert gjennom fylkeslag og lokallag. Alle fylkeslag er tilsluttet den
nasjonale organisasjonen.
Et fylkeslag kan dekke ette eller flere fylker.
Fylkeslagene kan deles inn i lokallag. Alle lokallag og medlemmene av disse er tilsluttet sine
respektive fylkeslag.
Alle fylkes- og lokallag skal årlig sende egne medlemmer på CISV sine programmer og regelmessig
arrangere programmer i tråd med paragraf 4.
Fylkes og lokallag må arbeide i samsvar med vedtekter og vedtak som gjelder for den nasjonale
organisasjonen. Fylkeslagenes og lokallagenes vedtekter må ikke stride mot CISV Norges vedtekter.
Fylkeslagene må holde CISV Norge orientert om sin virksomhet.
Fra Paragraf 8:
c)
Stemmeberettigede på Landsmøtet er følgende:
- Sentralstyrets medlemmer
- Representant for fylkeslagene (3 personer + 1 for hver påbegynte 300 medlemmer)
- 1 representant for hvert lokallag

Slik vedtektene foreligger er det uklarhet i hvorvidt fylkeslag også er definert som lokallag, og
dermed mottar én ekstra stemme utifra §8-c, tredje punkt. Ved de siste to landsmøtene (og muligens
også tidligere) har vedtektene vært tolket slik at et fylkeslag også defineres som et lokallag dersom
det ikke har lokallag under seg, slik at fylkeslag med to lokallag mottar én stemme mer enn
fylkeslag uten lokallag (se eksempel under) dersom fylkeslagene er like store. Med andre ord
defineres fylkeslag som fylkes- og lokallag dersom det ikke finnes lokallag som ikke er tilsluttet
fylkeslaget.
Vedtektene lar seg naturlig tolke på tre måter, og er illustrert ved utslag på følgende fiktive
fylkeslag. Alle tolkninger og definisjoner her dreier seg kun om bruk ved beregning av
stemmeberritghet ved landsmøtet:
Fylkeslag A: 350 medlemmer, ingen lokallag.
Fylkeslag B: 350 medlemmer, to lokallag.
Tolkning A: Dagens tolkning. Alle fylkeslag som ikke har lokallag tilknyttet seg defineres selv som
lokallag (i tillegg til å være fylkeslag).
Fylkeslag A får 3+2+1 = 6 stemmer.
Fylkeslag B får 3+2+2 = 7 stemmer.
B. Alle fylkeslag er også lokallag (dermed har alle fylkeslag i praksis minimum fem stemmer).
Fylkeslag A får 3+2+1 = 6 stemmer.
Fylkeslag B får 3+2+3 = 8 stemmer.
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C. Ingen fylkeslag defineres som lokallag.
Fylkeslag A får 3+2+0 = 5 stemmer.
Fylkeslag B får 3+2+2 = 7 stemmer.
Ettersom § 7 sier «Alle fylkes- og lokallag skal årlig sende egne medlemmer på CISV sine
programmer og regelmessig arrangere programmer i tråd med paragraf 4.» kan det videre
argumenteres for at fylkeslag kan defineres som lokallag dersom de selv ikke sender delegasjoner til
CISV programmer, eller selv ikke arrangerer programmer regelmessig. Per i dag vil denne
tolkningen medføre samme resultat som tolkning A over ettersom fylkeslagene med lokallag under
seg sender delegasjoner fra lokallagene, og dermed ikke selv sender delegasjoner.
På bakgrunn av dette ønsker sentralstyret at vedtektene endres slik at stemmeberretigheten på
landsmøtet klargjøres. I tabellene under følger stemmeantall og andel av stemmene ved landsmøtet
hvert fylkeslag vil få med dagens medlemstall og lagstruktur ved hver av de tre overnevnte
tolkningene.
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