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DT #2
Desisjonskomiteens Tolkning #2

Vedr. medlemsforeninger uten gyldig årsmøte
2.1 Bakgrunn
Desisjonskomiteen har blitt kontaktet angående medlemsforeninger som ikke har avholdt årsmøte
innenfor sin egen frist, og som heller ikke har hatt årsmøte på et helt kalenderår. Denne tolkningen
klargjør slike foreningers formelle posisjon i Hyperion.
De aktuelle problemstillingene er:
1. Hva er Hyperions reaksjon på at medlemsforeninger bryter
a) Sine egne vedtekter?
b) Hyperions krav til medlemskap?
2. Kan et styre som sitter ut over egen valgperiode velge delegater?

2.2 Gjeldende regelverk
Desisjonskomiteen viser til sin tolkning DT1, som klargjør kravene som stilles til medlemsforeninger ved
innmelding. De samme kravene gjelder kontinuerlig for foreninger. Det vil si at foreningen må ha
demokratiske vedtekter, et valgt styre, minst fem medlemmer, selvstendig økonomi, egen medlemsliste og
en form for aktivitet.
Dersom det ikke avholdes årsmøte innenfor den fristen som er satt i foreningens egne Vedtekter, vil ikke
styret lenger kunne regnes som et valgt styre. Det innebærer altså et brudd med Hyperions krav til
medlemsforeningene.
Det er Sentralstyret som etter innstilling fra Desisjonskomiteen behandler eksklusjonssaker. Et slikt vedtak
krever 2/3-flertall.

2.3 Godkjenning av medlemsforeninger
Hyperion har en veldig begrenset myndighet til å gripe inn i medlemsforeningenes aktivitet. Den eneste
måten Hyperion kan gjøre dette, er ved å stille krav for medlemskap og støtte.
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Det vil oppstå mange situasjoner i Hyperions fremtid der medlemsforeninger ikke følger egne spilleregler
til punkt og prikke. Det grunnleggende prinsippet er at dette er foreningsstyrets problem overfor eget
årsmøte. Men i de tilfeller der vedtektsbruddet innebærer et brudd med Hyperions vedtekter, vil Hyperion
måtte reagere.

1

I følge Vedtektene er det Sentralstyret som behandler eventuelle eksklusjonssaker på innstilling fra
Desisjonskomiteen. Desisjonskomiteen vil i slike saker forsøke forhandlings- og dialogbaserte løsninger
fremfor eksklusjonssaker, men naturligvis fremme eksklusjonssak dersom det ikke vises vilje i
medlemsforeningen til å følge Vedtektenes krav til en medlemsforening.

2.4 Konsekvenser av at medlemsforeninger strider med Hyperions
vedtekter
Dersom en medlemsforening ikke har et demokratisk valgt styre (f.eks. på grunn av ikke avholdt årsmøte),
vil dette bli påtalt fra Desisjonskomiteen. Foreningen må i et slikt tilfelle snarest avholde Årsmøte.
Dersom dette ikke blir gjort innen rimelig tid, vil Desisjonskomiteen fremme eksklusjonssak til
Sentralstyret.
Så lenge sittende styre i foreningen har gått ut over sin valgperiode, anerkjennes ikke delegater valgt av
styret som delegater på Hyperions Landsting eller fylkeslagenes Årsmøter.
Eksklusjonssak vil måtte vurderes dersom en medlemsforening ikke avholder Årsmøte innenfor egen frist,
eller dersom den bryter noen av de andre kravene som stilles til en medlemsforening.
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