Slekt og Datas landsmøte 2022
Vedlegg sak 8-22 - Vedtektsendringer
Dagens vedtekter

Forslag til ny vedtekt

Begrunnelse

§ 9. Organer

§ 9. Organer

Begrunnelse

Organisasjonens organer er:

Organisasjonens organer er:

• Landsmøtet
• Styret
• Valgkomitéen
• Kontrollkomitéen
• Distriktslagene
• Lokallag/Lokale grupper
• Styrets utvalg

• Landsmøtet
• Landsstyret
• Valgkomitéen
• Kontrollkomitéen
• Distriktslagene
• Lokallag/Lokale grupper
• Styrets utvalg

§ 10. Sammensetning styret

§ 10. Sammensetning styret

Slekt og Datas virksomhet ledes av et styre
med minst fem medlemmer medregnet
leder. Styret har i tillegg inntil tre
varamedlemmer. Leder, styremedlemmer,
samt tre vararepresentanter velges til
styret for to år av gangen. Leder velges
ved særskilt valg. Styret konstituerer seg
selv med nødvendige roller som nestleder
og økonomiansvarlig.

Slekt og Datas virksomhet ledes av et
styre med minst syv medlemmer
medregnet leder. Leder og
styremedlemmene velges til styret for to
år av gangen. Leder velges ved særskilt
valg. Styret konstituerer seg selv med
nødvendige roller som nestleder og
økonomiansvarlig.

§ 12. Styremøter
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Styret foreslår en presisering av navnet på
organisasjonens øverste styre, fra å hete ‘styret’ til å
hete ‘landsstyret’.
Praksis i Slekt og Data har vært å kalle organisasjonens
landsmøtevalgte styre for ‘styret’. Også i vedtektene
benevnes organisasjonens øverste styre for “Slekt og
Datas styre”. Siden både distriktslagene og lokallagene
også har styrer, åpner dette for uklarhet i roller,
forvirring og det kan skape utydelig kommunikasjon.
Begrunnelse

Slekt og Data Møre og Romsdal foreslår at landsstyret
kun skal ha faste styremedlemmer, og ingen
varamedlemmer. Dette påvirker både § 10, 12 og 13.
Dagens landsstyre i Slekt og Data består av 6
styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Praksisen de
siste 10 årene har vært at både faste medlemmer og
varamedlemmer deltar på møtene. De siste 2 årene
har de fleste styremøtene for Slekt og Data sentralt
blitt holdt på Teams. De få gangene styret har vært
fysisk samla, har de i styret som ikke kunne møte
fysisk, deltatt over Teams. Alle deltar aktivt i
diskusjonene på styremøta, også de som er valgt inn

§ 12. Styremøter
Styret holder regelmessige møter. Varamedlemmene møter ved forfall til styret
og ellers når styret finner det
hensiktsmessig. Styret skal føre protokoll
fra sine styremøter, og sørge for
betryggende arkivering.
§ 13. Beslutningsdyktighet og
stemmelikhet
Styret er beslutningsdyktig når leder eller
nestleder, samt halvparten av
styremedlemmene er til stede.
Varamedlemmene er stemme-berettigede
når de møter for et styremedlem. Vedtak
på styremøtet skjer med alminnelig
flertall. Ved stemmelikhet har leder eller
nestleder dobbeltstemme.
§ 17. Generelt
Landsmøtet holdes annen hvert år innen
utgangen av april måned og kunngjøres
for medlemmene med minst tre måneders
varsel.
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Styret holder regelmessige møter. Styret
skal føre protokoll fra sine styremøter, og
sørge for betryggende arkivering.

§ 13. Beslutningsdyktighet og
stemmelikhet
Styret er beslutningsdyktig når leder eller
nestleder, samt halvparten av
styremedlemmene er til stede. Vedtak på
styremøtet skjer med alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet har leder eller
nestleder dobbeltstemme.

§ 17. Generelt
Landsmøtet holdes annet hvert år innen
utgangen av juni måned og kunngjøres for
medlemmene med minst tre måneders
varsel.

som varamedlemmer og som møter som sådan. Ved
avstemninger har varamedlemmene ikke stemmerett
dersom de ikke møter for en av de faste i styret. Det
viser seg at flere av distriktslaga nå kun har
styremedlemmer i sine styrer. Hordaland, NordTrøndelag og Møre og Romsdal har alle et styre
bestående av 7 medlemmer og ingen
varamedlemmer. Ut fra hjemmesidene til de ulike
distriktslaga ser det også ut til at Nord, Buskerud og
Oppland hver har et styre bestående av 5 medlemmer,
mens Rogaland har et styre på 7 medlemmer. Ingen av
disse har varamedlemmer. Det er derfor på tida å
kutte ut tittelen varamedlem og kun ha faste
styremedlemmer. Dette gjør at alle som er valgt, føler
seg som fullverdige medlemmer av landsstyret.
Kommentar: Hvis § 10 endres, så vil § 12 og 13 endres
automatisk.

Begrunnelse:
Styret foreslår å utvide fristen for å holde landsmøte
fra “innen utgangen av april” til “innen utgangen av
juni” for at både lokallag, distriktslag, styret og
administrasjonen skal bli mindre presset på tid.

§ 20. Saker som behandles på
Landsmøtet

§ 20. Saker som behandles på
Landsmøtet

Punkt 8:

Punkt 8:

1. Kontingent for de neste år for
Slekt og Datas samlede
virksomhet.
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1. Kontingent for de to neste
kalenderårene for Slekt og Datas
samlede virksomhet.

§ 20. Saker som behandles på
Landsmøtet

§ 20. Saker som behandles på
Landsmøtet

Punkt 10:

Punkt 10:

10. Budsjett for inneværende år og
retningsgivende budsjettrammer for neste
år.

10. Rammebudsjett for de to påfølgende
kalenderårene.

Begrunnelse:
«De neste årene» er en vag formulering.
Kontingentperioden bør følge budsjettperioden, altså
at landsmøtet i 2022 bestemmer kontingenten for
2023 og 2024, landsmøtet i 2024 bestemmer
kontingent for 2025 og 2026, osv.
(Forslagsstiller: styret)
Begrunnelse:
Når landsmøtet vedtar et budsjett for inneværende år,
vedtas budsjettet flere måneder inn i det gjeldende
året. Det gir ingen reell innflytelse, siden året allerede
er i gang og eventuelle prosjekter og prioriteringer har
startet. Landsmøtet vil få en mer reell
bestemmelsesrett hvis delegatene stemmer over
rammebudsjett for de to neste kalenderårene på
denne måten: På landsmøtet 2022 bestemmes
ramme-budsjett for 2023 og 2024. På landsmøtet i
2024 vedtas rammebudsjett for 2025 og 2026, osv. Slik
får landsmøtet reell innflytelse på begge årene i
perioden, og styret kan sette opp budsjett innfor
rammene på en mer langsiktig måte.
(Forslagsstiller: styret)

