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Kriterier for medbestemmelse i medlemsforeninger jamfør §4 -4
32.1 Bakgrunn
Arbeidsutvalget mottok en forespørsel fra Kattas Fabelprosaiske Elevsamfund.
Hei! Jeg ønsker en forandring på det demokratiske systemet i KFE og i den sammenheng
står det i forslaget til nye vedtekter i KFE at de som skal sitte i valgkomiteen som skal
legge fram en innstilling til nytt styre, må kunne møte på 80% av KFE-møtene. Dette vil i
praksis si at medlemmer som ikke går på Katta ikke vil kunne sitte i valgkomiteen.
Enkelte personer mener dette går imot hyperions vedtekter. De peker på linje 152 og 153
i hyperions vedtekter under paragraf 4-4. Den sier følgenes:
Alle Hyperions medlemsforeninger må gjennom sine vedtekter og praksis gi mulighet for
medvirkning og innflytelse til alle sine medlemmer.
Selv om enkelte medlemmer utelukkes fra å sitte i en valgkomité hindrer det allikevel ikke
medlemmene medvirkning gjennom at de kan komme på årsmøte, stemme på vedtekter,
stemme på styre eller prate med styret.
Spørsmålet mitt er da som følger: Er det i mot vedtektene å sette begrensninger på hvem
som skal kunne sitte i valgkomiteen som tross alt bare skal lage en innstilling til styret?
Takk for svar!
Med vennlig hilsen
Mathias Lien

32.2 Gjeldende regelverk
Hyperions vedtekter:
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§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:
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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, på et årsmøte eller lignende. Styremedlemmer kan
velges for inntil to 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.
Utdrag fra Foreningens foreslåtte vedtektsendringer:
«Valgkomiteen kan ikke bestå av medlemmer av Det Indre Parti Det og stilles krav til
at medlemmer av valgkomitéen skal møte på minst 80 % av alle KFE-møter mellom
skolestart og det kommende Bordet. Medlemmer som ikke kan møte på det bordet de
skal ha en innstilling til utelukkes derfor fra å velges inn i valgkomiteen.»

32.3 Svar fra Arbeidsutvalget
Til: Mathias Lien
CC: DiP, Desisjonskomiteen
Fra: Fredrik Vaaheim, på veiene av Arbeidsutvalget i Hyperion - N4F
Takk for at du henvendte deg angående foreslåtte endringer av KFEs vedtekter. Vi i
arbeidsutvalget setter pris på å bli kontaktet og ønsker så langt vi kan og bistå våre
medlemsforeninger med organisatoriske spørsmål og organisasjonsutvikling.
Vedrørende spørsmålet om de foreslåtte vedtektsendringene strider imot Hyperions
vedtekter § 4-4 linje 152-153 er det arbeidsutvalgets oppfatning at de ikke strider imot
Hyperions vedtekter. Gjennom årsmøte med almen stemmerett og et valgt styre opplever
arbeidsutvalget at medlemmers rett til medvirkning er tilstrekkelig ivaretatt.
Arbeidsutvalget har valgt å utale seg om dette uten å spørre Desisjonskomiteen fordi vi
opplever at spørsmålet er av en tidskritisk art, da det ser ut til å være mye konflikt i
organisasjonen rundt dette spørsmålet og at alle vil være tjent med en snarlig avklaring
om den foreslåtte vedtekten er lovlig. Vi har allikevel valgt å sende henvendelsen din
videre til Hyperions desisjonskomite som er det organet i Hyperion som har som
hovedoppgave å se på, og dømme i spørsmål av konstitusjonell art.
Videre ønsker vi å komme med noen innspill til forslaget basert på våre erfaringer.

2. Det er ikke noe krav om å ha en valgkomite. Hvis dette byr på utfordringer kan det
være bedre å avvikle hele ordningen. Ved å stille et oppmøtekrav på 80% har man et
høyere krav en det som er nødvendig for å få godkjent videregående utdanning. Dette er
svært høyt og av erfaring tror vi at dere fort vil sitte med en valgkomite hvor ingen, eller
få av de medlemmene som ble valgt på bordet har rett til å innstille når neste bord
kommer.
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1. Vi opplever at mesteparten av diskusjonen som gikk på gruppen ikke handlet om de
foreslåtte vedtektsendringene men om utfordringer i organisasjonskulturen.
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3. Hvorfor skal hvert medlem kun få lov til å nominere tre personer? Tradisjonelt i
organisasjoner kan man nominere så mange man vil. En person kan uansett kun bli
nominert en gang.
Vår anbefaling vil være å evaluere valgkomite ordningen og hvordan den virker inn i
organisasjonen, eventuelt avvikle den. På bakgrunn av arbeidsutvalgets erfaring fra
organisasjonslivet opplever vi at dere nå bytter et stett med problemer med et annet.
Fredrik Vaaheim, Første nestleder

32.4 Tolkning
Desisjonskomiteen kan ikke se at det ikke kan stilles krav til møte deltagelse for en valgkomite. Det er litt
sært, men ikke noe som skulle være til hinder for medlemmers mulighet til medvirkning og innflytelse.
At foreningen velger å ha tilsynelatende veldig strenge krav til møtedeltagelse er ikke i seg selv noe som
ikke gir medlemmene mulighet til medvirkning og innflytelse på foreningens årsmøte og vanlige
arrangementer og møter.
Videre ønsker Desisjonskomiteen å presisere følgende: Ingen andre av Hyperions organer enn
Desisjonskomiteen har fullmakt eller mandat til å komme med tolkninger av Hyperions vedtekter.
Selv om vår konklusjon i denne saken sammenfaller med den dere (AU) kom frem til, betyr ikke det at
dere har myndighet til å gjøre det. Vi ser i fremtiden at slike saker blir overført til behandling i komiteen.
Ellers henviser vi til rådene som beskrevet i Fredrik sitt svar til foreningen.

Espen Sortland, Bo Aleksander Granbo, Mikal Kvamsdal, Svein-Thomas Tvedt
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