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Valg av 1. og 2. Nestleder på Landstinget
31.1 Bakgrunn
Etter vedtektsendringene på Landstinget 2012, ble Komiteen spurt om valg til 1. og 2. nestlederverv.
Vedtektsendringer som ble gjennomført med øyeblikkelig virkning har innført disse vervene som en del av
arbeidsutvalget. Tidligere punkter om valg av medlemmer til arbeidsutvalg ble endret til valg av
medlemmer av sentralstyret. Det ble ikke lagt til noe punkt om valg av 1. og 2. nestleder under valg
paragrafen § 6-6 i vedtektene.

32.2 Gjeldende regelverk
§ 8-1, 1. ledd sier følgende
Sentralstyret består av Leder, 1. nestleder, 2. nestleder og de valgte
Sentralstyremedlemmene. Arbeidsutvalget består av leder samt 1. nestleder og 2.
nestleder. Generalsekretæren møter med tale- og forslagsrett i Sentralstyret og
Arbeidsutvalget. Generalsekretæren har stemmerett i Arbeidsutvalget i organisatoriske og
økonomiske saker.
§ 8-5, 1. ledd sier følgende
Leder har ansvaret for å lede Arbeidsutvalget, Sentralstyret og Representantskapet, holde
kontakt med medlemsforeningene, samt representere Hyperion ovenfor myndighetene,
media og andre organisasjoner. Nestlederne, i prioritert rekkefølge, overtar leders
fullmakter og plikter dersom han eller hun i noe tilfelle faller fra.

32.3 Tolkning
Vervene 1. nestleder og 2. nestleder ble innført på LT2012 som følge av vedtektsendringer.
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Arbeidsutvalget og Sentralstyret inneholder begge vervene 1. og 2. nestleder. I tillegg består Sentralstyret
av «de valgte Sentralstyremedlemmene». Den siste setningen tolker Desisjonskomiteen at 1. og 2. nestleder
ikke velges blant de valgte Sentralstyremedlemmene, men velges av Landstinget på linje med Leder og
Generalsekretær. Nytt punkt til § 6-6 sak 8. Valg av:
 1. nestleder og 2. nestleder i prioritert rekkefølge
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Videre følger det av § 8-5, 1. ledd at de har prioritert rekkefølge vil ta over ledelsen av forbundet dersom
Leder på noe tidspunkt ikke kan utføre sitt verv.
Valgkomiteen må også innstille på disse vervene til landstinget 2013.
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