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Godkjenning av foreninger med forutsetninger
16.1 Bakgrunn
På Forbundsstyremøte 04/06 vedtok Forbundsstyret å innvilge Brannvakta studentersamfunn
medlemskap i Hyperion. Vedtaket lød:
Brannvakta studentersamfunn godkjennes under forutsetning av at de endrer § 4.6 i
vedtektene sine slik at den er i tråd med Hyperions demokratikrav og at de tar inn
fantastiske fritidsinteresser i paragraf 1.4.
Desisjonskomiteen mener det er grunn til å vurdere hvorvidt medlemskap i Hyperion kan innvilges med
forutsetninger.
Brannvakta studentersamfunn sine vedtekter sier:
§ 4.5 GF [Generalforsamlingen] er vedtaksdyktige når minimum 10 % av medlemsmassen
er til stede.
§ 4.6 Dersom GF ikke er vedtaksdyktige skal vedtak fattes av styret i BraSt på første
styremøte
Desisjonskomiteen viser forståelse for hensikten bak denne bestemmelsen, men mener allikevel at dette
ikke er tilstrekkelig til å oppfylle Hyperions krav til demokratiske vedtekter. Dersom GF ikke skulle bli
vedtaksdyktig kan dette sees på som en ansvarsfraskrivelse fra GF, men det er andre hensyn som kan være
årsaken. I ytterste konsekvens kan styret innkalle til GF på et bevisst ubeleilig tidspunkt for å overta GFs
fullmakter. Desisjonskomiteen ser på denne bestemmelsen som svært uheldig. Etter normal praksis for
innmelding av foreninger, jfr. DT1, vil komiteen si at denne foreningen ikke kan innvilges medlemskap i
Hyperion.

16.2 Gjeldende regelverk
Vedtektenes kapittel 4 regulerer innmelding og godkjennelse av medlemskap for foreninger i Hyperion:
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§4-1, 1. punktum: Som medlemsforening regnes en gruppe som frivillig har meldt seg inn
i forbundet og som tilfredsstiller kravene framsatt i disse vedtektene
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§4-2, 1. ledd: Grupper som ikke tilfredsstiller et eller flere av kravene framsatt i Hyperions
vedtekter (jf. § 4-4) kan, dersom de driver aktivitet innenfor forbundets virkeområder,
innvilges observatørmedlemskap.
§4-3: Innmelding av medlemsforeninger eller foreninger med observatørmedlemskap må
godkjennes med absolutt flertall av Sentralstyret før medlemskapet er gyldig (jf. § 4-1).
Arbeidsutvalget eller styret i et regionslag dersom foreningen hører til et av lagets fylker,
kan godkjenne en ny medlemsforening med midlertidig virkning inntil Sentralstyret har

fattet vedtak. Utmelding krever ikke godkjenning fra forbundet sentralt. Sentralstyret kan
overprøve et vedtak om midlertidig medlemskap innvilget av styret i et regionslag.
Sentralstyret har anledning til å avslå søknader fra foreninger som de mener ikke faller inn
under noen av Hyperions interesseområder, aktivt motarbeider Hyperion eller som driver
med ulovlige aktiviteter. Dersom Sentralstyret avslår en medlemskapssøknad kan
foreningen det gjelder anke avgjørelsen til Representantskapet.
§4-4: Som medlemsforening i Hyperion godtas kun de grupper som har virksomhet som
faller inn under ett eller flere av forbundets interesseområder, og som tilfredsstiller
følgende krav:







Har minst 5 medlemmer under 26 år
Har demokratiske vedtekter
Har et valgt styre
Har selvstendig økonomi
Fører gyldig medlemsliste
Har medlemsrettet aktivitet

Alle Hyperions medlemsforeninger må gjennom sine vedtekter og praksis gi mulighet for
medvirkning og innflytelse til alle sine medlemmer.
Styrevalg må foretas hvert år, fortrinnsvis på et årsmøte eller lignende. Styremedlemmer
kan velges for inntil fire år av gangen, men det må være minst ett styremedlem på valg
hvert år.
Dispensasjon fra dette kan gis av Desisjonskomiteen så fremt foreningen det gjelder
oppfyller generelle krav til demokrati. Alle andre oppgaver og rettigheter kan tillegges
foreningens tillitsvalgte.
§ 1-2 og §1-3 slår fast hva forbundets interesseområder, jfr. § 4-4, er:
§ 1-2: Hyperion er en landsomfattende organisasjon for barn og ungdom som engasjerer
seg i og skaper arenaer for de fantastiske fritidsinteressene.
Hyperions øverste mål er å skape en framtid der fantasi, kreativitet, spill og
historiefortelling har en sentral plass i kulturliv og samfunn, og skal i forlengelsen av dette
ivareta og videreutvikle den fantastiske kulturarven.






Fantastiske former for spill og lek, representert ved blant annet dataspill,
brettspill, kortspill og miniatyrspill.
Datakultur, representert ved blant annet datatreff, demo scenen og annen bruk
av data for kreativ utfoldelse.
Samarbeidsbasert historiefortelling, representert ved blant annet rollespill,
levende rollespill og historisk gjenskapning.
Organisert fellesskap rundt fantastiske kulturuttrykk, representert ved genre som
science fiction, horror og fantasy, i blant annet tegneserier, bøker, animasjon,
film og TV-serier.
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De fantastiske fritidsinteressene omfatter følgende:
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16.3 Status på en forening som er innvilget medlemskap under
forutsetninger
Vedtektene skiller klart mellom foreninger som tilfredsstiller kravene til medlemskap, og de som ikke gjør
det. Medlemsforeninger er definert som foreninger som er godkjent av Sentralstyret og tilfredsstiller
vedtektenes krav. Ingen andre foreninger kan innvilges ordinært medlemskap. Vedtektene har reservert en
egen medlemskapskategori, observatørmedlemskap, for foreninger som ikke tilfredsstiller vedtektenes
krav, men som man ønsker å knytte til forbundet og som driver aktivitet under forbundets virkeområder.
At språkbruken omkring medlemskapskrav er utvetydig, og at det i tillegg er en kategori for foreninger
som ikke tilfredsstiller alle medlemskapskravene, taler for at det ikke har vært noen intensjon om å ha
medlemskap "på vilkår".

16.4 Konsekvens
Når en forening har fått innvilget medlemskap med forutsetninger betyr dette i praksis at den ikke er
innmeldt inntil forutsetningene er oppfylte. Det henvises til DT1, som sier at det er foreningen selv som
må sannsynliggjøre at den oppfyller kravene for å bli medlem. Spørsmålet som da reises er hvem som skal
avgjøre om forutsetningene som er satt for medlemskap er blitt oppfylt. Dette leder også til usikkerhet
rundt tidspunktet for når foreningen er blitt medlem. Det er i utgangspunktet kun Sentralstyret som kan
innvilge medlemskap, og en hver form for delegering av denne myndigheten vil være i strid med
intensjonen i vedtektene.
En forening som er godkjent med forutsetninger er på ingen måter å regne som
medlemmer og godkjenning med forutsetninger likestilles med avslag. Innvilgelse av
medlemskap må dermed tas opp på ny av forbundets organer når nye dokumenter om
saken er mottatt.

16.5 Konklusjon
På grunn av at Sentralstyret uansett vil måtte ta stilling til innmeldingen på ny når foreningen har
sannsynliggjort at den oppfyller kravene og forutsetningene som er stilt for medlemskap, anser
Desisjonskomiteen vedtak om innvilgelse av medlemskap med forutsetninger som det samme som å ikke
innvilge medlemskap.
Desisjonskomiteen ser uansett på det som god praksis at alle forutsetninger for innmeldelse er avgjort før
det tas stilling til om en forening skal innvilges medlemskap.
Sentralstyret har ikke anledning til å fatte vedtak om innvilgelse av medlemskap med
forutsetninger, eller dersom det er tvil om vedtektenes krav til medlemsforeninger er
tilfredsstilt. Vedtaket som ble fattet av Forbundsstyret på FS 04/06 er ugyldig og
opphevet, og vil derfor heller ikke skape presedens for fremtidige saker.
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Vedtak om innmelding av foreningen Brannvakta studentersamfunn må dermed tas opp på nytt av
Forbundsstyret når opplysningene for å ta avgjørelsen er tilstede.
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I debatten ble det også stilt spørsmålstegn ved om en innmelding av en slik organisasjon ville skape en
presedens som ville tilsi at man ikke kunne si nei til lignende foreninger i fremtiden.
Desisjonskomiteen vil presisere at det på grunn av hensynet til likebehandling og på bakgrunn av
vedtektenes klare ordlyd, vil være svært vanskelig å rettferdiggjøre å ikke godkjenne en lignende forening i
fremtiden dersom man godkjenner en type forening eller interesseområde som ikke tidligere er medlem av
Hyperion.

I nye typer innmeldingssaker vil vedtak fattet av Sentralstyret skape presedens for
fremtidig behandling av lignende saker.
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