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Utmelding av forbundet
24.1 Bakgrunn
(A)
Desisjonskomiteen har drøftet hvordan paragraf 4-1 av vedtektene skal tolkes generelt og spesifikt i
forhold til Fantasy InLaiv sin utmeldelse.
(B)
Desisjonskomiteen har blitt kontaktet om en forening som gjennom et styrevedtak har meldt ifra om
utmelding av forbundet.

24.2 Gjeldende regelverk
(A) og (B): Vedtektenes § 4-1 sier:
”§ 4-1 Som medlemsforening regnes en gruppe som frivillig har meldt seg inn i forbundet
og som tilfredsstiller kravene framsatt i disse vedtektene. En forening skal regnes som
utmeldt med øyeblikkelig virkning fra det tidspunkt man mottar en slik henvendelse
skriftlig.”
(B) Utdrag fra medlemsforeningens vedtekter.
Formål
§ 1 theLAN er en barne‐ og ungdomsforening basert i Oslo med formålet å fremme
interesse og engasjement for datahobbyen og tilhørende emner. theLAN er medlem av
Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser (N4F).
Diverse
§ 8 Vedtektene er theLANs øverste regelverk og kan kun endres ved 3/5 flertall på et
ordinært og et påfølgende ekstraordinært årsmøte.
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Forslag til endring av vedtektene må være sendt styret senest en uke før et årsmøte. En
vedtektsendring trer ikke i kraft før etter årsmøtet den endelig vedtas på er hevet. Styret
skal til enhver tid tolke vedtektene.
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24.3 Tolkning
(A)
Vi tolker § 4-1 dit hen at en forening skal regnes som aktivt utmeldt med øyeblikkelig virkning fra det
tidspunkt man mottar en slik henvendelse skriftlig, og kun når en slik skriftlig utmeldelse er mottatt. Dette
betyr at Fantasy InLaiv var å regne som medlemsforening i perioden mellom deres årsmøte og Hyperion
mottok den skriftlige utmeldelsen.

Med skriftlig melding menes et brev eller e-post til Arbeidsutvalget, ikke et generelt blogg-, forum-, smseller twittermelding, eller referat fra årsmøte som ikke sendes direkte til forbundet.
Desisjonskomiteen mener at Arbeidsutvalget bør sende et oppklarende brev til Populus om dette.
(B)
En gjennomgang av vedtektene til foreningen viser at de i sin formålsparagraf § 1 første del skriver at de
er medlem av forbundet. Styret i foreninger må følge vedtektene til foreningen. For at foreninger som har
en slik klausul i vedtektene kan melde seg ut må enten endre vedtektene sine etter gjeldende bestemmelser
for slike endringer eller så må årsmøtet [øverste myndighet i organisasjonen] vedta en slik utmelding.
Desisjonskomiteen tolker derfor:
For at foreninger som har en slik klausul i vedtektene kan melde seg ut må enten endre
vedtektene sine etter gjeldende bestemmelser for slike endringer eller så må årsmøtet
[øverste myndighet i organisasjonen] vedta en slik utmelding.
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