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Valg av Sentralstyre og Representantskap på Landstinget 2012
30.1 Bakgrunn
På landstinget 2012 vedtok delegatene en helhetlig revisjon av forbundets vedtekter. Denne endringen
bestod i korte trekk i at de sentrale organene Arbeidsutvalget og Forbundsstyret ble skiftet ut med
organene Sentralstyret og Representantskapet.
Disse endringene ble gjennomført med øyeblikkelig virkning.
Forbundet har siden starten alltid hatt en kontinuitetsparagraf innlemmet i vedtektene. I de gamle
vedtektene bestod disse av følgende paragrafer
§ 7-4
Dersom det på noe tidspunkt samlet sett er færre enn 4 gjenværende medlemmer av
Arbeidsutvalget og Forbundsstyret, tiltrer de resterende medlemmene av Arbeidsutvalget
og Forbundsstyret, samt alle fylkeslagsledere, et interimsstyre hvis eneste oppgave er å
avholde ekstraordinært Landsting.
§ 8-6
Dersom alle medlemmer av Arbeidsutvalget faller fra, trer Forbundsstyret inn som
fungerende Arbeidsutvalg inntil nytt Arbeidsutvalg er valgt.

30.2 Gjeldende regelverk
Nye vedtekter vedtatt på landstinget 2012 enstemmig endrer de nevnte paragrafer til følgende.
§ 7-5 sier følgende
Dersom det på noe tidspunkt samlet sett er færre enn 4 gjenværende medlemmer av
Sentralstyret og Representantskapet, tiltrer de resterende medlemmene av Sentralstyret og
Representantskapet, samt alle regionslagslederne, et interimsstyre hvis eneste oppgave er å
avholde ekstraordinært Landsting.
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§ 8-7 sier følgende

1

Dersom alle medlemmer av Sentralstyret faller fra, trer Representantskapet inn som
fungerende Sentralstyre inntil nytt Sentralstyre er valgt. Ved frafall i Arbeidsutvalget kan
Sentralstyret midlertidig supplere et arbeidsutvalgsmedlem som erstatning fram til
Representantskapet har foretatt endelig suppleringsvalg.

30.3 Tolkning

Ettersom både sentralstyret og Representantskapet har valgperiode fra 1. januar til 31. desember, samt at
det gamle arbeidsutvalget og forbundsstyret ble avskaffet som følge av vedtektsendringen, har forbundet
nå 2 sentralt tillitsvalgte – Leder valgt på Landstinget 2011 og Generalsekretær valgt på Landstinget 2011.
Dermed slår kontinuitetsparagrafene i § 8-7 og § 7-5 til.
Disse 2 personene satt i tillegg inntil landstinget 2012 i Hyperions Forretningsutvalg. Det nye
Arbeidsutvalget har tatt over alle oppgaver som Forretningsutvalget hadde.
Kontinuitetsparagrafene er i tillegg ment som et siste utveis alternativ ved ekstreme situasjoner som setter
organene ut av spill, som ved dødsfall, og så videre. Alle medlemmer av de to nye organene vil være i
stand til å tre inn i sine verv med en gang.
Komiteen anser mangelen på overgangsordninger i Vedtektsendringsforslagene VT1 og VT5 som en glipp
fra Arbeidsutvalget, Forbundsstyret og Forberedende komite for vedtekter. Det var ikke intensjonen fra
noen av disse organene å sette forbundet i en slik situasjon.
Komiteen anser det også usannsynlig at det ville vært Landstingets intensjon å sette forbundet i en
situasjon uten Arbeidsutvalg/Sentralstyre og Forbundsstyre/Representantskap i 2 måneder.
Med bakgrunn i de to slutningene ovenfor tolker komiteen følgende:
Komiteen kaller ikke inn til ekstraordinært landsting, men utvider de valgte organenes valgperiode fra
Landstinget 2012s slutt (21. oktober 2012) til slutten av 2013 (31. desember 2013).











Landstinget 2012 valgte personene til Sentralstyret med valgperiode fra 21.
oktober 2012 til 31.desember 2013.
Landstinget 2012 valgte personene til Representantskapet med valgperiode fra
21. oktober 2012 til 31. desember 2013. Hyperions medlemsforeninger som
kvalifiserer til representasjon i Representasjonsskapet kan velge medlemmer
umiddelbart dersom det skulle kalles inn til møte før 31. desember 2012.
Leder (2012), Fredrik Vaaheim fortsetter i sitt verv som leder i Sentralstyret frem
til 31. desember 2012.
Generalsekretær (2012), Svein-Thomas Isaksen Tvedt fortsetter i sitt verv som
generalsekretær frem til 31. desember 2012
Leder (2013), Felix Brekke trer inn i sitt verv fra 1. januar 2013
1. Nestleder Fredrik Vaaheim trer inn i sitt verv fra 1. januar 2013
2. Nestleder _ trer inn i sitt verv fra 1. januar 2013
Generalsekretær (2013), Patrick Talatas trer inn i sitt verv fra 1. januar 2013
Hyperions arbeidsutvalg vil frem til 31. desember bestå av forbundets Leder,
med generalsekretæren med i organisatoriske og økonomiske saker. Sentralstyret
står fritt til å holde suppleringsvalg på de to åpne nestledervervene dersom dette
skulle være ønskelig. De landstingsvalgte nestlederne tar over sine verv 1. januar
2013.
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