Høring: Forslag til vedtektsendringer til Landstinget 2020
Til Landstinget 2020 så har sentralstyret foreslått flere vedtektsendringer, men flere av
forslagene er gjennomgående strykningsforslag. Forslagene presentert i høringen er blitt
behandlet av sentralstyret, men ikke utarbeidet av en komite slik som i fjor. Dette valget ble
gjort ettersom at sentralstyret ikke ønsket å gjennomføre en stor helhetlig endring av
vedtekene slik sentralstyret innstilte på til Landstinget 2019.
I denne høringen er det fem forskjellige områder. Den første omhandler hvordan man velger
generalsekretær. Under Landstinget 2018 så ble det vedtatt at fra og med 2020 skal
Hyperion ha en ansatt Generalsekretær, og ikke en valgt. F1 altså handler om å
gjennomgående stryke alle vedtekter som diskuterer valget av generalsekretær. I tillegg så
har sentralstyret foreslått å fjerne Generalsekretæren som en del av arbeidsutvalget
ettersom at rollen ikke lenger er valgt av medlemmene. Generalsekretær vil fortsatt jobbe
aktivt med arbeidsutvalget, men vil ikke lenger ha stemmerett ved slike møter.
Den andre store endringen presentert i høringen er å fjerne direktevalgte til
representantskapet. Dette er gjort på bakgrunn av en diskusjon holdt under det andre
representantskapsmøtet i fjor og at et lignende forslag gikk gjennom i en votering om
forslag til helhetlig endring i vedtekten under Landstinget 2020 selv om de helhetlige
vedtektene falt. Sentralstyret ønsker å fremme dette forslaget nå igjen i år, men på en
forhåpentligvis mer ryddig måte.
Alle forslagene til vedtektsendringer og begrunnelser finner dere i det vedlagte sakspapiret.
Ved noen forslag vil dere se tekst som er strøket over eller uthevet. Da vil tekst som er
strøket over være den foreslåtte teksten som skal strykes fra de nåværende teksten, og den
uthevede teksten det nye foreslåtte tillegget eller erstatningen. De nåværende vedtektene
finner dere på n4f.no.
Har man spørsmål eller trenger forklaringer kan spørsmål sendes til styreleder Vincent
(vincent@n4f.no).
Vi ønsker særlig tilbakemeldinger på følgende:
● Bør regionslagenes rolle presiseres tydeligere i vedtektene?
● Hvilke tanker har foreningene rundt fjerning av direktevalgte til representantskapet?
● Forslag til tillegg eller endringer.
Innspill bes sendes på e-post til vedtekter@n4f.no. Vi ber om at innspillene holdes korte og
konkrete.
Med vennlig hilsen
Sentralstyret i Hyperion

Høring: Forslag til vedtektsendringer til Landstinget 2020
F1:
Forslagstype: Stryk
Hva: Gjennomgående endring å stryke alt som har med valgt av generalsekretær
Hvor: §
 6-7, linje 323, §7-3, linje 395, §8-1, linje 437, §8-5, linje 493-494, §8-6, linje 498-501, §12-3,
linje 626 & 629, og §12-5, linje 650

Begrunnelse: Under Landstinget 2018 ble det vedtatt at fra 2020 skal Hyperion ikke lenger
velge en Generalsekretær men ansette en. Det er derfor ryddigste å gjennomgående stryke
alle referanser til valg av generalsekretær ettersom at de nå er utdatert.
F2:
Forslagstype: Stryk og erstatt
Hvor: §6-3, linjenummer 275
Ny tekst: Personer som har fungert som medlemmer eller varamedlemmer av Sentralstyret,
Desisjonskomiteen, Valgkomiteen eller Generalsekretæren kan ikke velges som delegater til
landstinget i valgperioden, selv om de fratrer vervet før valgperioden.
Gammel tekst: P
 ersoner som har fungert som medlemmer eller varamedlemmer av Sentralstyret,
Desisjonskomiteen, Valgkomiteen eller ansatte i Hyperion kan ikke velges som delegater til
landstinget i valgperioden, selv om de fratrer vervet før valgperioden.
Begrunnelse: I ngen nåværende ansatte i forbundet bør representere en forening mens der ansatt i
Hyperion. Dette inkluderer da også Generalsekretæren

F3:
Forslagstype: Stryk og erstatt
Hva: Gjennomgående endring av “han eller hun” til “dem”
Hvor: §
 7-6, 430, §8-5, 483-484, §11-1, 574-575, §13-1, linje 673-674, og §13-2 689-690
Begrunnelse: P
 resisering av kjønn er unødvendig

F4:
Forslagstype: Tilleggsforslag
Hvor: §6-3, linje 275
Gammel tekst: P
 ersoner som har fungert som medlemmer eller varamedlemmer av Sentralstyret,
Desisjonskomiteen, Valgkomiteen eller Generalsekretæren kan ikke velges som delegater til
landstinget i valgperioden, selv om de fratrer vervet før valgperioden.
Ny tekst: Personer som har fungert som medlemmer eller varamedlemmer av Sentralstyret,
Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, generalsekretæren eller leder i et regionslag kan ikke velges
som delegater til landstinget i valgperioden, selv om de fratrer vervet før valgperioden.
Begrunnelse: R
 egionlagsledere bør først og fremst representere regionen sin og det som er best for
medlemsforeningen. Ettersom at det ofte er vanskelig å få folk til å stille til verv i regionslag som bør
man begrense dette ansvaret til kun styrelederen slik at andre styremedlemer i regionslagene kan få
muligheten til å representere sin forening.
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F5:
Forslagstype: Stryk
Hvor: §
 4-3, linje 153-154 og 155-156
Gammel tekst: ” Arbeidsutvalget eller styret i et regionslag dersom foreningen hører til et av lagets

fylker, kan godkjenne en ny medlemsforening med midlertidig virkning inntil Sentralstyret har fattet
vedtak.“ & " Sentralstyret kan overprøve et vedtak om midlertidig medlemskap innvilget av styret i et
regionslag. "
Ny tekst: Arbeidsutvalget kan godkjenne en ny medlemsforening med midlertidig virkning inntil
Sentralstyret har fattet vedtak.
Begrunnelse: D
 ette har ikke vært praksis i daglig drift, i tillegg så er det er naturlig at innmelding av
alle medlemsforeninger for like stor oppfølging fra både AU og sekretariatet. Det er naturlig at dersom
innholdet på 153-154 strykes, så skal også 155-156 strykes.

F6:
Forslagstype: Stryk
Hva: Gjennomgående strykningsforslag av direktevalgte til Representantskapet i Hyperion.
Hvor: §
 6-3, linje 264, §6-6 linje, 316 & 317, §6-7, linje 324, og §7-1 linje 363 & 364 §7-3, linje
394-396 & 399-400, §12-3, linje 624 & 629, og §12-5, linje 641,
Begrunnelse: D
 a det ble diskutert forslag til nye helhetlig vedtekter for forbundet under LT2019 gikk
et lignende forslag gjennom.Dette har vist seg å være et verv som har blitt slitt med å bli fyllt opp i
årevis i tillegg til at de direktevalgte ved tidligere år selv har sagt at dette ikke er et nødvendig verv, og
at de ender kun opp med å representere seg selv. Det er derfor fremmet et forslag om å fjerne dem
totalt i år også.
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