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32 § 1. NAVN OG FORMÅL 
33 
 34 § 1-1 
35 Organisasjonens navn skal være Hyperion, med undertittel Norsk forbund for fantastiske 
36 fritidsinteresser, forkortet N4F. Organisasjonens internasjonale navn skal være Hyperion, med 
37 undertittel Norwegian Association for Fantastic Activities, forkortet 
NAFFA. 38 
39 Hyperions motto skal være Per imaginationem in 
futurum. 40 
 41 § 1-2 
42 Hyperion er en landsomfattende organisasjon for barn og ungdom som engasjerer seg i og skaper 
43 arenaer for de fantastiske 
fritidsinteressene. 44 
45 Hyperions øverste mål er å skape en framtid der fantasi, kreativitet, spill og historiefortelling har 
46 en sentral plass i kulturliv og samfunn, og skal i forlengelsen av dette ivareta og videreutvikle den 
47 fantastiske 
kulturarven. 48 
 49 §1-3 
50 De fantastiske fritidsinteressene omfatter følgende: 
51 ● Fantastiske former for spill og lek, representert ved blant annet dataspill, bordspill og 
52 miniatyrspill. 
53 ● Datakultur, representert ved blant annet datatreff, demo scenen og annen bruk av data for 
54 kreativ utfoldelse. 
55 ● Samarbeidsbasert historiefortelling, representert ved blant annet rollespill, levende rollespill 
56 og historisk gjenskapning. 
57 ● Organisert fellesskap rundt fantastiske kulturuttrykk, representert ved genre som science 
58 fiction, horror og fantasy, i blant annet tegneserier, bøker, animasjon, film og TV-serier. 59 
 60 § 1-4 
61 Hyperions fundament utgjøres av selvstendige, tilsluttede medlemsforeninger som driver med 
62 fantastiske fritidsinteresser, og engasjement og aktivitetene som finnes hos 
disse. 63 
64 Hyperion skal være et samlingspunkt og skape møteplasser for medlemsforeningene og de 
65 fantastiske fritidsinteressene, samt representere medlemsforeningenes interesser overfor 
66 myndighetene og samfunnet for 
øvrig. 67 
68 Hyperion skal bistå medlemsforeningene i å utvikle og styrke sine aktiviteter, samt bidra til 
69 kontinuitet og levedyktige miljøer hos 
disse. 70 
 71 § 1-5 
72 Hyperion er basert på et frivillig og ikke-kommersielt grunnlag og er partipolitisk og religiøst 
73 uavhengi
g. 74 
75 

 



 

 
76 § 2. ORGANISASJON 
77 
 78 § 2-1 
79 Hyperion er organisert lokalt gjennom enkeltstående medlemsforeninger, regionalt ved regionslag, 
80 og sentralt ved et Landsting og dets valgte 
organer. 81 
 82 § 2-2 
83 Medlemsforeningene er suverene og uavhengige deler av Hyperion. Hyperions sentrale organer 
84 kan ikke avsette eller velge tillitsvalgte i medlemsforeningene, og kan heller ikke overprøve 
85 avgjørelser fattet av deres egne valgte 
organer. 86 
87 Ingen endring i vedtektene kan frata en medlemsforening retten til å melde seg ut av 
forbundet. 88 
89 
 
90 § 3. MEDLEMSKAP OG KONTINGENT 
91 
 92 § 3-1 
93 Som medlem i Hyperion regnes en person som frivillig har meldt seg inn i en av forbundets 
94 medlemsforeninger og som har betalt en årlig medlemskontingent. Medlemskap sluttes i hver 
95 enkelt medlemsforening, som skal føre sin egen medlemsliste etter regler bestemt av 
Sentralstyret. 96 
97 Sentralstyret har ansvaret for årlig å samle inn og forvalte en sentral liste over alle medlemmer i 
98 forbundet, basert på listene ført av 
medlemsforeningene. 99 

 100 § 3-2 
101 Medlemskontingenten innkreves av medlemsforeningene selv. En medlemsforening kan gi 
102 Sentralstyret tillatelse til å innkreve medlemskontingenten på deres vegne. Innbetalte kontingenter 
103 tilhører medlemsforeningene og forbundet kan ikke beholde slike midler 
sentralt. 104 
105 En minstesats for medlemskontingent fastsettes årlig av Representantskapet. Medlemsforeninger 
106 som ikke krever inn minstesatsen i kontingent fra sine enkeltmedlemmer har ikke krav på støtte fra 
107 Hyperion. Minstesatsen skal ikke overstige statens krav til minstekontingent for å motta nasjonal 
108 driftstøtte
. 109 
110 All dokumentasjon på kontingentbetalinger skal oppbevares av medlemsforeningene og sendes 
111 Sentralstyret eller Desisjonskomiteen ved 
forespørsel. 112 
 113 § 3-3 
114 Landstinget fastsetter en årlig forbundskontingent som betales av hver medlemsforening, og 
115 innkreves av Sentralstyret etter en angitt frist. Innbetaling av forbundskontingenten skjer 
116 etterskuddsvis. Reduksjon av forbundskontingenten eller utsettelse av betaling kan gis av 
117 Sentralstyret etter 
søknad. 118 
119 Avslag kan ankes til Representantskapet. Men forbundskontingenten forfaller ikke før etter anken 
120 har vært 
behandlet. 121 
 122 § 3-4 
123 Hvis forbundskontingenten ikke betales innen angitt frist, mister alle medlemmer fra 

 



 

124 medlemsforeningen det gjelder stemmerett, men ikke tale- og forslagsrett på Landstinget. Er ikke 

 



 

125 forbundskontingenten betalt innen 6 måneder etter opprinnelig forfall regnes medlemsforeningen 
126 som utmeldt av forbundet, med mindre Representantskapet vedtar noe 
annet. 127 
 128 § 3-5 
129 Æresmedlemskap skal være Hyperions øverste utmerkelse og tildeles på bakgrunn av 
130 særskiltinnsats  for forbundet og de  fantastiske  fritidsinteressene. Representantskapet   fastsetter 
131 nærmere retningslinjer for tildeling av æresmedlemskap og andre utmerkelser som gis på vegne av 
132 forbundet
. 133 
134 
 
135 § 4. MEDLEMSFORENINGER 
136 
 137 § 4-1 
138 Som medlemsforening regnes en gruppe som frivillig har meldt seg inn i forbundet og som 
139 tilfredsstiller kravene framsatt i disse 
vedtektene. 140 
 141 § 4-2 
142 Som medlemsforening i Hyperion godtas kun de foreningene som har aktivitet som faller inn 

under 
143 ett eller flere av forbundets interesseområder, og som oppfyller følgende krav: 
144 - Har minst 5 medlemmer under 26 år 

145 - Har demokratiske vedtekter som gir medlemmene innflytelse på foreningens drift 

146 - Har valg av minst ett styreverv hvert år 

147 - Fører medlemsliste som oppgir informasjonen om navn, fødselsdato, adresse og betalingsdato 

148 - Har en medlemskontingent på minimum 50 kr 
149 
 150 § 4-3 
151 Innmelding av medlemsforeninger eller foreninger med observatørmedlemskap må godkjennes 
152 med absolutt flertall av Sentralstyret før medlemskapet er gyldig (jf. § 4-1). Arbeidsutvalget 

innstiller 
153 til Sentralstyret i innmeldingssaker. Arbeidsutvalget kan godkjenne en ny medlemsforening med 
154 midlertidig virkning inntil Sentralstyret har fattet 
vedtak. 155 
156 Sentralstyret har anledning til å avslå søknader fra foreninger som de mener ikke faller inn under 
157 noen av Hyperions interesseområder, aktivt motarbeider Hyperion eller som driver med ulovlige 
158 aktiviteter. Dersom Sentralstyret avslår en medlemskapssøknad kan foreningen det gjelder anke 
159 avgjørelsen til 
Representantskapet. 160 
 161 § 4-4 
162 Søknader eller grupper som ikke tilfredsstiller et eller flere av kravene framsatt i Hyperions 
163 vedtekter (if. § 4-2) kan, dersom de driver aktivitet innenfor forbundets virkeområder, innvilges 
164 observatørmedlemskap. Observatørmedlemmer betaler ikke forbundskontingenten og deres 
165 medlemmer er ikke valgbare til sentrale verv i Hyperion. Observatørmedlemmer er heller ikke 
166 pliktige til å levere inn medlemslister og 
årsrapporter. 167 
 168 § 4-5 
169 En forening skal regnes som utmeldt med øyeblikkelig virkning fra det tidspunktet man mottar en 
170 slik henvendelse skriftlig. Dette gjelder både ordinære medlemsforeninger og 

 



 

171 observatørmedlemskap. Utmelding krever ikke godkjenning fra forbundet 
sentralt. 172 

 



 

 173 §4-6 
174 En medlemsforenings vedtekter, medlemslister og annen dokumentasjon skal sendes Sentralstyret. 
175 Medlemsforeninger som ikke sender inn nødvendig dokumentasjon har ikke krav på økonomisk 
176 støtte fra Hyperion, og har ikke krav på delegater på Hyperions Landsting eller på regionslagenes 
177 årsmøter. Dispensasjon fra disse kravene kan gis av Sentralstyret etter 
søknad. 178 
  
179 § 5. REGIONSLAG 
180 
181 § 5-1 
182 Regionslagene skal: 

188 Et regionslag må ha egne demokratiske vedtekter med et årsmøte som øverste organ, der de 
189 tilsluttede medlemsforeningene velger årsmøterepresentantene. Et regionslag skal ha en selvstendig 
190 økonomi og et årsmøtevalgt 
styre. 191 
192 Et regionslag kan kreve kontingent fra sine medlemsforeninger, men manglende innbetaling av 
193 kontingent kan ikke påvirke foreningens medlemskap i Hyperion. Dette gjelder imidlertid ikke for 
194 medlemmer direkte underlagt regionslaget, som nevnt i § 5-2, tredje 
ledd. 195 
196 Sentralstyret kan helt eller delvis delegere fullmakter som ordinært tilhører Hyperion sentralt, til et 
197 regionslag
. 198 
 199 § 5-2 
200 Sentralstyret kan med 2/3 flertall vedta å opprette regionslag. Et regionslag er avgrenset til å 
201 omfatte ett eller flere fylker. Ved oppløsning av et regionslag må fordelingen av lagets midler 
202 godkjennes av Sentralstyret. Medlemskapet i et regionslag utgjøres av de medlemsforeningene som 
203 er medlemmer av Hyperion, og som har tilhørighet til et av lagets 
fylker. 204 
205 Dersom en medlemsforening har enkeltmedlemmer i flere regionslag, kan disse regnes som 
206 medlemmer av regionslaget hvor de har sin bostedsadresse. Dette må imidlertid aktivt godkjennes 
207 av den aktuelle medlemsforening. Eventuell støtte generert av disse til regionslaget vil i så tilfelle 
208 ikke kunne videreformidles til andre medlemsforeninger, men må brukes av regionslaget direkte 
209 hvis mulig. Medlemsforeninger som gir sin tilslutning til denne ordningen må innvilges 
210 demokratiske rettigheter i regionslagets 
vedtekter. 211 
 212 § 5-3 
213 Ved opprettelsen av et regionslag skal Sentralstyret utnevne et interimsstyre som fungerer som 
214 lagets styre fram til første årsmøte. Utfyllende regler om konstitueringen av nye regionslag, 

innenfor 
215 rammene i disse vedtektene, kan fastsettes av 
Sentralstyret. 216 
217 Hyperions Sentralstyre, Representantskap og Desisjonskomité skal ha forslagsrett til et regionslags 
218 årsmøte, og skal ha rett til å kunne innkalle til ekstraordinært 

 

183  ● Fremme Hyperions formål og grunnprinsipper lokalt 
184  ● Legge til rette for samarbeid mellom sine medlemsforeninger 
185  ● Ta opp saker lokalt som er av interesse for sine medlemsforeninger 
186  ● Være kontaktledd mellom Hyperion sentralt og sine medlemsforeninger 
187   



 

årsmøte. 219 
 220 § 5-4 
221 Et regionslag må følge Hyperions vedtekter og Landstingets vedtak. Ved brudd på dette kan 
222 Sentralstyret fjerne lagets tillatelse til å benytte seg av forbundets navn, logo og andre kjennetegn, 

 



 

223 fjerne lagets representasjon sentralt, og fjerne lagets mulighet til å benytte seg av støtteordninger, 
224 medlemslister eller lignende fra sentralleddet. Ved gjentatte eller alvorlige brudd kan Sentralstyret 
225 med 3/4 flertall, eller Representantskapet med alminnelig flertall, oppløse 
laget. 226 
227 Desisjonskomiteen avgjør om vedtektene til et regionslag strider mot Hyperions vedtekter, og om 
228 det brytes med Landstingets 
avgjørelser. 229 
230 
 
231 § 6. LANDSTINGET 
232 
 233 § 6-1 
234 Landstinget er Hyperions øverste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av oktober 
235 måned. Sentralstyret innkaller til Landsting og står for den praktiske 
organiseringen. 236 
237 Saker til behandling på Landstinget kan fremmes av alle som er valgt som representanter til 
238 Landstinget, samt av de enkelte foreningene, sentrale tillitsvalgte, forberedende komiteer og 
239 organer hvor alle medlemmene enkeltvis har 
forslagsrett. 240 
241 Alle saker som skal behandles på Landstinget må leveres senest en måned i forkant. Landstinget 
242 kan med 2/3 flertall vedta å ta inn saker på sakslisten, selv om de er innmeldt etter denne fristen. 
243 Utfyllende regler for gjennomføringen av Landsting vedtas av Landstinget i en egen 
244 forretningsorden. 
245245 
 246 § 6-2 
247 Første innkalling til Landstinget må være sendt alle ledd i forbundet senest tre måneder i forveien, 
248 og må angi alle gjeldende frister og fortelle når og hvor Landstinget skal 
avholdes. 249 
250 Andre innkalling sendes alle ledd i forbundet mellom seks og åtte uker før Landstinget. Denne skal 
251 inneholde informasjon om hvordan man melder seg på Landstinget i tillegg til den samme 
252 informasjonen som i førsteinnkallingen og eventuelle andre saker som er ferdig 
forberedt 253 
254 Siste innkalling må sendes medlemsforeningene, de valgte landstingsdelegatene og varadelegatene, 
255 valgkomiteen, Desisjonskomiteen, Representantskapet og regionslagene senest to uker i forkant, 
256 og skal inneholde informasjon om dagsorden, alle innkomne forslag, samt kopi av forbundets 
257 vedtekter og gjeldende 
program. 258 
 259 § 6-3 
260 På Landstinget møter følgende: 
261 ● Delegater valgt fra medlemsforeningene, med tale-, forslags- og stemmerett. 
262 ● Sentralstyret, Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, valgkomiteen, ansatte i Hyperion, 
263 observatører og  varadelegater valgt fra  medlemsforeningene, leder eller annen tillitsvalgt 
264 fra foreninger med observatør medlemskap, opptil to styremedlemmer fra hvert regionslag, 
265 med tale- og forslagsrett. 
266 ● Gjester invitert av Sentralstyret eller Representantskapet, med talerett i angjeldende saker 
267 
268 Medlemsforeningene kan sende et antall varadelegater tilsvarende halvparten av deres vanlige antall 
269 landstingsdelegater avrundet oppover. Varadelegatene skal velges i prioritert rekkefølge og trer inn 
270 som erstatninger for delegatene når en av disse falle 

 



 

fra. 271 

 



 

272 Personer som har fungert som medlemmer eller varamedlemmer av Sentralstyret, 
273 Desisjonskomiteen, Valgkomiteen eller ansatte i Hyperion, eller leder i et regionslag, kan ikke 

velges 
274 som delegater til landstinget i valgperioden, selv om de fratrer vervet før 
valgperioden. 275 
 276 § 6-4 
277 Valg av landstingsdelegater og varadelegater må foretas av styret eller årsmøtet i en 
278 medlemsforening, og alle medlemmer i foreningen må ha anledning til å stille til valg. Delegatene 
279 må være medlem av foreningene de representerer. Valgform er opp til den enkelte 
280 medlemsforening. Etter et landstingsvalg er avgjort, må medlemsforeningen sende Sentralstyret en 
281 liste over de som ble valgt senest 14 dager før Landstinget avholdes. Sentralstyret kan dispensere 
282 fra innsendelsesfristen etter 
søknad. 283 
284 Antallet landstingsdelegater valgt fra en medlemsforening baseres på antall medlemmer under 26 
285 år foreningen hadde forrige medlems år. Foreninger som ble medlem inneværende år tildeles 
286 mellom 1 og 4 observatører på Landstinget. Observatørtallet for hver enkelt forening fastsettes av 
287 Sentralstyret
. 288 
 289 § 6-5 
290 Fordelingsnøkkelen for landstingsdelegater fra medlemsforeningene er som følger: 

297 Deretter 1 ekstra delegat for alle påbegynte 500 medlemmer fra og med 
1000. 298 
 299 § 6-6 
300 Landstinget fastsetter sin egen dagsorden etter innstilling fra Representantskapet, men følgende 
301 saker tas alltid opp: 
302 1. Konstituering. Herunder valg av møteledelse og referenter, samt godkjenning av 
303 fullmakter, innkalling, dagsorden og forretningsorden. 
304 2. Årsmelding fra Sentralstyret. 
305 3. Rapport fra Desisjonskomiteen. 
306 4. Arbeidsprogram. 
307 5. Vedtektsendringer. 
308 6. Regnskap og rammebudsjett. 
309 7. Valg av: 

 

291  ● 5-39 medlemmer: 1 delegat. 
292  ● 40-99 medlemmer: 2 delegater. 
293  ● 100-199 medlemmer: 3 delegater. 
294  ● 200-349 medlemmer: 4 delegater. 
295  ● 350-599 medlemmer: 5 delegater. 
296  ● 600-999 medlemmer: 6 delegater. 

310  ● Leder 
311  ● 1. Nestleder 
312  ● 2. Nestleder 
313  ● 6-9 medlemmer til Sentralstyret 
314  ● 5 medlemmer til valgkomiteen 
315  ● 2 medlemmer til Desisjonskomiteen 
316  ● Revisor 
317   



 

 318 § 6-7 
319 Valgkomiteen innstiller på valg av Leder, 1. Nestleder, 2. Nestleder, Sentralstyremedlemmer og 
320 Desisjonskomitémedlemmer. Valgkomiteen innstiller på antall medlemmer av sentralstyret 
jamfør 321 § 6-6. 

 



 

322 
323 Sentralstyret innstiller på valg av revisor, valgkomitémedlemmer og alle midlertidige landstingsverv 
324 slik som møteledere, referenter, tellekorps 
o.l. 325 
326 Desisjonskomiteen er Landstingets fullmaktskomité. Sentralstyret er forberedende organ for alle 
327 saker under Landstinget, med unntak av de tilfeller der Representantskapet har utnevnt 
328 forberedende komiteer. Forbundets Leder er møteleder inntil andre er 
valgt. 329 
330 Representantskapet godkjenner Landstingets protokoll, og den godkjente protokollen skal gjøres 
331 tilgjengelig for forbundets 
medlemmer. 332 
 333 § 6-8 
334 Det innkalles til ekstraordinært Landsting dersom en enstemmig Desisjonskomité, 2/3 av 
335 Representantskapet eller minst 1/4 av medlemsforeningene krever det. Innkalling må være sendt 
336 alle med møterett senest tre uker før tinget skal avholdes. Kun saker nevnt i innkallingen kan tas 
337 opp på et ekstraordinært 
Landsting. 338 
339 Som delegater og varadelegater til ekstraordinære Landsting regnes de valgt til forrige ordinære 
340 Landsting. En medlemsforening kan supplere sin delegasjon ved frafall, men må i så fall gjøre dette 
341 senest en uke i forkant av tinget. Med unntakene nevnt ovenfor bruker man ellers reglene for 
342 ordinære Landsting der det er 
hensiktsmessig. 343 
 344 § 6-10 
345 Organisatoriske retningslinjer skal vedtas årlig av Landstinget og skal angi føringer på de sentrale 
346 organene utover det som er dekket i vedtektene, men skal ikke være i strid med disse. Dersom det 
347 hersker tvil om dette er det Desisjonskomiteen som avgjør 
saken. 348 
349 Retningslinjene skal som minimum angi regler for fastsettelse og endring av forbundskontingent 
350 og tilskudds fordeling til medlemsforeningene, regler for valgkomiteens arbeid, regler for 
351 honorering av tillitsvalgte og krav til rapportering og oppfølging fra Sentralstyret til 
352 Representantskapet og 
Landstinget. 353 
354 
 
355 § 7. REPRESENTANTSKAPET 
356 
 357 § 7-1 
358 Representantskapet består av representanter valgt av og blant medlemsforeningene, og to 
359 representanter valgt av styret eller årsmøtet i hvert 
regionslag. 360 
361 Medlemsforeningene tildeles et antall representanter basert på antallet Landstingsdelegater man får 
362 tildelt Landstinget før valgperioden. Denne fordelingen skal være 1 representant per hele tredje 
363 landstingsdelegat, oppad avgrenset til 3 representanter totalt. Hyperions valgkomité skal kun 
364 innstille på valg av de landstingsvalgte representantene og 
vararepresentantene. 365 
366 De foreningsvalgte representantskapsmedlemmene velges av styret eller årsmøtet til 
367 medlemsforeningene selv etter nærmere regler angitt i de organisatoriske retningslinjene. 
368 Medlemsforeningene kan selv velge varamedlemmer til sine representantskapsmedlemmer og kan 
369 erstatte sine medlemmer og varamedlemmer ved 

 



 

frafall. 370 

 



 

 371 § 7-2 
372 Representantskapet er øverste myndighet i Hyperion mellom to Landsting og har som 
373 hovedoppgave å legge de strategiske føringene for de øvrige sentrale organene og å fatte alle 

vedtak 
374 av stor betydning, herunder godkjenning av store økonomiske og juridiske forpliktelser og 
375 revideringer av 
budsjettet. 376 
377 Representantskapet kan pålegge alle sentrale organer arbeidsoppgaver, angi bindende instrukser, 
378 vedta retningslinjer og reglementer utover det vedtatt av Landstinget, samt opprette og velge råd 
379 og utvalg. Representantskapet skal også på sine møter godkjenne økonomirapporter og 
380 statusrapporter fra alle sentrale organer, samt orienteres om Sentralstyrets implementering av 
381 Arbeidsprogrammet
. 382 
 383 § 7-3 
384 Representantskapet konstituerer seg selv, fastsetter sin egen forretningsorden og har fullmakt til å 
385 supplere Sentralstyret, Valgkomiteen og Desisjonskomiteen ved frafall. Supplering av 
386 Desisjonskomiteen må ha tilslutning fra 2/3 av de tilstedeværende på et 
representantskapsmøte. 387 
388 Et supplert Sentralstyremedlem sitter ut perioden til den som erstattes. Et supplert medlem av 
389 Desisjonskomiteen må bekreftes ved suppleringsvalg av et ordinært Landsting, så fremt ett år av 
390 valgperioden 
gjenstår. 391 
 392 § 7-4 
393 Det innkalles til representantskapsmøter dersom Desisjonskomiteen, Sentralstyret eller minst 1/5 
394 av representantene krever det. Innkalling til møter i Representantskapet må være sendt 
395 medlemmene senest to uker i forveien. Det må avholdes minst 2 representantskapsmøter mellom 
396 to ordinære Landsting, med mindre Representantskapet selv vedtar noe 
annet. 397 
398 Møterett med tale-, forslags- og stemmerett i Representantskapet har alle de valgte medlemmene. 
399 Møterett med tale- og forslagsrett har generalsekretæren, Sentralstyret, Desisjonskomiteen, 
400 valgkomiteen og personer som er ansatt i 
forbundet. 401 
402 Representantskapet er vedtaksdyktig dersom minst halvparten av de til en hver tid valgte 
403 medlemmene er til stede. Ved nødvendighet kan Sentralstyret innkalle Representantskapet til møte 
404 via telefon, Internett eller tilsvarende. Et slikt møte har innkallingsfrist på tre dager, og er kun 
405 vedtaksdyktig  dersom  det er lagt  til  rette  for at representantskapsmedlemmene  har de samme 
406 mulighetene og rettighetene som de har på et ordinært 
møte. 407 
 408 § 7-5 
409 Dersom det på noe tidspunkt samlet sett er færre enn 4 gjenværende medlemmer av Sentralstyret 
410 og Representantskapet, tiltrer de resterende medlemmene av Sentralstyret og Representantskapet, 
411 samt alle regionslagslederne, et interimsstyre hvis eneste oppgave er å avholde ekstraordinært 
412
Landsting. 413 
 414 § 7-6 
415 Representantskapet  kan  velge  å  konstituere  settemedlemmer  for  en  tidsavgrenset  periode til 
416 sentrale organer i Hyperion i tilfeller hvor sentrale tillitsvalgte er midlertidig ute av stand til å 
417 fungere i sitt verv hvor det ikke er ønskelig å avsette vedkommende og dette er nødvendig for å 
418 sikre det aktuelle organets vedtaksdyktighet og arbeidskapasitet. Dersom den aktuelle tillitsvalgte 

 



 

419 selv mener at vedkommende igjen blir i stand til å fungere i vervet, skal konstitueringen 
opphøre. 420 
421 

 



 

 
422 § 8 SENTRALSTYRET OG ARBEIDSUTVALGET 
423 
 424 § 8-1 
425 Sentralstyret består av Leder, 1. nestleder, 2. nestleder og de valgte Sentralstyremedlemmene. 
426 Arbeidsutvalget består av leder samt 1. nestleder og 2. nestleder. 
427 
428 Det  innkalles  til  møter  i  Sentralstyret  dersom  Leder,  generalsekretæren  eller  to  av  styrets 
429 medlemmer krever det. Det innkalles til møter i Arbeidsutvalget dersom generalsekretæren eller et 
430 medlem  av  utvalget  ber  om  det.  Sentralstyret  og  Arbeidsutvalget  er  vedtaksdyktig  dersom 
431 halvparten av medlemmene er til stede. 
432 
 433 § 8-2 
434 Sentralstyret er forbundets øverste organ mellom representantskapsmøtene, og skal iverksette 
435 vedtak fattet av Landstinget, planlegge og organisere alle sentrale aktiviteter, ta seg av den 
436 strategiske ledelsen av forbundet, innkalle til representantskapsmøter, foreta økonomiske 
437 disposisjoner etter retningslinjer vedtatt av Representantskapet, samt ta alle nødvendige 
438 fortløpende avgjørelser. Alle avgjørelser tatt av Sentralstyret må rapporteres til 
Representantskapet. 439 
440 Sentralstyret ved leder har også arbeidsgiveransvaret for forbundet og foretar ansettelser. Den 
441 daglige utøvelsen  av arbeidsgiveransvaret ligger  hos  Generalsekretæren,  mens  det overordnede 
442 arbeidsgiveransvaret ligger hos Leder og Arbeidsutvalget. 
443 
444 Sentralstyret må godkjenne stillingshjemler for alle faste ansatte, men Arbeidsutvalget kan fastsette 
445 stillingshjemler for prosjektbaserte eller midlertidige ansatte. Sentralstyret kan inngå forpliktende 
446 avtaler på vegne av Hyperion, men avtaler og økonomiske saker av stor betydning eller varighet 
447 må vedtas av Representantskapet. 
448 
449 Sentralstyret skal godkjenne regnskap etter innstilling fra Desisjonskomiteen. Godkjent 
regnskap 
450 framlegges Landstinget til orientering, og kun Landstinget kan vedta ansvarsfrihet for Sentralstyret 
451 etter innstilling fra Desisjonskomiteen. 
452 
 453 § 8-3 
454 Arbeidsutvalget skal lede den daglige driften av forbundet, herunder kontorledelse, 
455 arbeidsfordeling   og   oppfølging   av   sentralstyremedlemmene,   generalsekretær   og   ansatte. 
456 Arbeidsutvalget  kan  også foreta  økonomiske, administrative  og  organisatoriske avgjørelser  av 
457 mindre karakter. Arbeidsutvalget innstiller i alle saker som skal behandles i Sentralstyret. 
458 
459 Rammene for Arbeidsutvalgets fullmakter skal fastsettes av Sentralstyret gjennom økonomiske 
460 retningslinjer eller tilsvarende instrukser. Arbeidsutvalget kan pålegge sentralstyremedlemmer og 
461 generalsekretæren oppgaver i tråd med organisasjonens styringsdokumenter og sentrale 
vedtak. 462 
463 Sentralstyret kan delegere fullmakter til å innkalle til møter i Representantskapet og i økonomiske 
464 og administrative saker, herunder ansettelser, til Arbeidsutvalget. Sentralstyret kan også opprette 
465 andre administrative organer med delegerte fullmakter innenfor bestemmelsene i denne 
paragrafen. 466 
 467 § 8-4 
468 Leder og Generalsekretær innehar i fellesskap tegningsrett og prokura for 
Hyperion. 469 

 



 

470 Sentralstyret kan fastsette andre bestemmelser om prokura og tegningsrett for organisasjonen, så 
471 fremt tildeling av dette ikke delegeres ut av Sentralstyret eller fratas Generalsekretæren. 
472 

 



 

 473 § 8-5 
474 Leder har ansvaret for å lede Arbeidsutvalget, Sentralstyret og Representantskapet, holde kontakt 
475 med medlemsforeningene, samt representere Hyperion ovenfor myndighetene, media og andre 
476 organisasjoner. Nestlederne, i prioritert rekkefølge, overtar leders fullmakter og plikter dersom 
477 vedkommende i noe tilfelle faller 
fra. 478 
479 Generalsekretæren har, i samarbeid med Leder og Arbeidsutvalget, det daglige ansvaret for å 
480 organisere forbundets virksomhet og lede forbundets ansatte. Generalsekretæren skal innstille 
481 ovenfor Arbeidsutvalget i administrative saker, står ansvarlig for den daglige kontordriften, og har 
482 det løpende ansvaret for forbundets administrative rutiner, budsjett, regnskap og økonomiske 
483 forpliktelser
. 484 
485 Leder  har  det  overordnede  ansvaret  for  forbundets  økonomi,  aktiviteter  og  forpliktelser. 
486 Sentralstyret   kan   angi  nærmere   arbeidsinstruks  for  Generalsekretæren.  Generalsekretærens 
487 overordnede er leder og Arbeidsutvalget. 
488 
 489 § 8-6 
490 Dersom alle medlemmer av Sentralstyret faller fra, trer Representantskapet inn som fungerende 
491 Sentralstyre  inntil  nytt  Sentralstyre  er  valgt.  Ved  frafall  i  Arbeidsutvalget  kan  Sentralstyret 
492 midlertidig  supplere  et  arbeidsutvalgsmedlem som  erstatning  fram  til  Representantskapet har 
493 foretatt endelig suppleringsvalg. 
494 
 
495 § 9. DESISJONSKOMITEEN 
496 
 497 § 9-1 
498 Desisjonskomiteens oppgave er å kontrollere at forbundet fungerer etter vedtektenes bokstav  og 
499 ånd,  at  Landstingets  vedtak  blir  satt  ut  i  livet,  at  forbundet  følger  god   regnskapsskikk,  at 
500 medlemsforeningene fører godkjente medlemslister og kontingentbetalinger, og at valg foregår på 
501 en demokratisk og korrekt måte. 
502 
503 Desisjonskomiteen skal framlegge en egen rapport på hvert ordinære Landsting om sitt arbeid og 
504 hvordan forbundets organer har fungert i 
valgperioden. 505 
 506 § 9-2 
507 Desisjonskomiteen består av 4 medlemmer valgt av Landstinget. Komiteens valgperiode er to år 
508 og halvparten av medlemmene er på valg hvert år. Desisjonskomiteen konstituerer ellers seg selv. 
509 
510 Det innkalles til behandling av saker i Desisjonskomiteen dersom et av komiteens medlemmer, 
511 forbundets  Leder,  Sentralstyret  eller  Representantskapet  krever  det.  Desisjonskomiteen  er 
512 vedtaksdyktig når minst 3 av medlemmene deltar i behandlingen. 
513 
 514 § 9-3 
515 Desisjonskomiteen foretar bindende tolkninger av vedtektene og alle vedtak fattet av Landstinget. 
516 Komiteens   tolkninger  og   avgjørelser  gis   midlertidig   virkning,   og   kan  kun  overprøves av 
517 Representantskapet med 2/3 flertall eller av Landstinget med alminnelig flertall. Er komiteen 
518 enstemmig kan den kun overprøves av Landstinget med 2/3 
flertall. 519 
520 Desisjonskomiteens tolkninger av vedtektene skal angis med forklaring sist i vedtektene, og disse 

 



 

521 har myndighet fram til de blir omgjort. Kun en enstemmig desisjonskomité kan endre tolkninger 
522 fra en tidligere komité. 

 



 

523 
524 
 525 § 9-4 
526 Desisjonskomiteens medlemmer har møterett i alle forbundets sentrale organer, og skal sendes 
527 kopi av innkalling til disse. Komiteens medlemmer har kun talerett i saker som angår deres 
528 arbeidsområde, herunder vedtektene, retningslinjer og reglementer, organisatoriske saker, tidligere 
529 vedtak og formaliteter. Desisjonskomiteen kan kreve å få utlevert protokoller, medlemslister og 
530 andre relevante dokumenter fra alle ledd i forbundet. Desisjonskomiteens medlemmer har 
531 taushetsplikt i enkeltsaker dersom det gjeldende organet pålegger 
det. 532 
533 Desisjonskomiteen kan også  innkalle  til møter i valgkomiteen, Arbeidsutvalget, Sentralstyret  og 
534 Representantskapet, dersom det er en sak den ønsker å ta opp. Desisjonskomiteens innkallinger 
535 må følge de vedtektsfestede innkallingsfristene for organet det 
gjelder. 536 
537 Hvis det oppstår uenighet i et av Forbundets sentrale organer, kan et medlem i organet kreve at 
538 saken legges frem for Desisjonskomiteen dersom det angår et av komiteens 
ansvarsområder. 539 
540 

 



 

 
541 § 10. VEDTEKTENE 
542 
 543 § 10-1 
544 Vedtektene til Hyperion kan endres av Landstinget. For å vedtas må et endringsforslag oppnå 2/3 
545 flertall. Endringsforslag til vedtektene kan fremmes av alle forbundets medlemmer og valgte 
546 organer, og må være Sentralstyret i hende senest en måned før et ordinært Landsting. 
547 
 548 § 10-2 
549 Endring av § 1, 10 og 15 foregår etter samme framgangsmåte som for vanlige vedtektsendringer, 
550 men krever 3/4 flertall. 
551 
 552 § 10-3 
553 En vedtektsendring trer i kraft etter avslutningen av det Landstinget der endringen ble vedtatt, 
med 
554 mindre Landstinget med 3/4 flertall vedtar ett annet tidspunkt, inkludert med umiddelbar 
virkning. 555 
556 
 
557 § 11. DEFINISJONER 
558 
 559 § 11-1 
560 Med  delegat  regnes  en  valgt  person  som  har  tale-,  forslags-  og  stemmerett  i  det  organet 
561 vedkommende møter. Observatører og varadelegater tildeles tale- og forslagsrett, og gjester kan 
562 tildeles tale- og evt. forslagsrett i angjeldende saker. 
563 
564 Som sentrale tillitsvalgte i Hyperion regnes de som har styreverv el. i regionslagene, 
565 landstingsdelegater og observatører, samt alle tillitsvalgte valgt av Landstinget. Som sentrale 
566 organer regnes Landstinget og alle organer valgt eller opprettet av Landstinget. Som permanente 
567 sentrale  organer  regnes  Arbeidsutvalget,  Sentralstyret,  Representantskapet,  Valgkomiteen   og 
568 Desisjonskomiteen
. 569 
 570 § 11-2 
571 Medlemsår  og  regnskapsår  for  forbundet  skal  følge  kalenderåret.  Unntak  kan  gjøres  av 
572 Representantskapet. Med medlem under 26 år menes de individuelle medlemmene som er under 
573 fylte 26 år per 31. desember i innmeldingsåret. Medlemmer som ikke oppgir fødselsdato regnes 
574 som 26 år eller eldre. 
575 
 576 § 11-3 
577 Alminnelig flertall er flere stemmer for enn mot et forslag. Absolutt flertall er mer enn halvparten 
578 av stemmene for et forslag. Absolutt flertall, 2/3 flertall, 3/4 flertall osv. regnes ut fra antall 
579 stemmeberettigede til stede under en votering eller et valg. I slike voteringer teller avholdende og 
580 blanke stemmer i praksis i mot. 
581 
582 Alle vedtak i Hyperions sentrale organer krever alminnelig flertall hvis ikke annet er spesifisert. 
583 
584 Ved stemmelikhet tas en votering på nytt. Ved fortsatt stemmelikhet faller forslaget. En person 
kan 
585 aldri ha mer enn én stemme i Hyperions sentrale organer. 

 



 

586 
587 
 
588 § 12. VALG OG VALGKOMITÉ 
589 

 



 

 590 § 12-1 
591 Personer til sentrale organer velges med alminnelig flertall, det vil si flere stemmer for kandidaten 
592 enn mot der blanke stemmer ikke teller. Alle verv velges plass for plass. 
593 
594 Ved stemmelikhet mellom to kandidater foretas omvalg, og skulle det fortsatt være stemmelikhet 
595 avgjøres valget ved terningkast. Valg foregår skriftlig så fremt ikke annet enstemmig vedtas. 
596 
597 Dersom det stiller flere enn to kandidater til en plass, avholdes det valgrunder til en er valgt. 
598 Dersom ingen av kandidatene oppnår et flertall av de avgitte stemmene i valgrunden, avholdes det 
599 ny valgrunde hvor kandidaten med færrest stemmer elimineres. 
600 
 601 § 12-2 
602 Ved valg til Sentralstyret skal Landstinget fastsette antall medlemmer av Sentralstyret som skal 
603 velges for kommende valgperiode. Valgkomiteen innstiller på antall medlemmer av Sentralstyret. 
604 
 605 § 12-3 
606 Valgperioder for tillitsvalgte i Hyperion er som følger; 
607 ● Styreleder, to år som følger kalenderåret. 
608 ● Nestledere og sentralstyremedlemmer, ett år som følger kalenderåret 
609 ● Valgkomiteen, ett år som følger kalenderåret 
610 ● Desisjonskomiteen, to år som følger kalenderåret, halvparten velges på hvert landsting. 
611 
612 Ingen valgperiode i Hyperions sentrale organer kan overstige 2 år. Dersom noen velges til                             
613 Sentralstyret, Valgkomiteen, eller Desisjonskomiteen fratrer de eventuelle verv i andre permanente                       
614 sentrale organer. 
615 
 616 § 12-4 
617 Hyperions valgkomité består av 5 medlemmer valgt av Landstinget etter innstilling fra 
Sentralstyret. 618 Representantskapet gis fullmakt til å supplere komiteen hvis noen skulle falle fra. 
619 
620 Valgkomiteen konstituerer seg selv, og Landstinget skal vedta utfyllende og bindende 
retningslinjer 621 for valgkomiteen utover bestemmelsene fastsatt i vedtektene. 
622 
 623 § 12-5 
624 Alle medlemmer i Hyperion kan nomineres som kandidater til forbundets sentrale organer. En                           
625 nominasjon til Sentralstyret eller Desisjonskomiteen må fremmes av et medlem i forbundet og være                             
626 valgkomiteen i hende senest en måned før et Landsting. Nominasjoner til valgkomiteen må                           
627 fremmes av et medlem i forbundet og være Sentralstyret i hende senest en måned før Landstinget.                                 
628 Kun de som er nominert kan stille til valg. Nominasjon til alle andre verv kan gjøres i forkant av                                       
629 eller på Landstinget. 
630 
631 Valgkomiteen kan selv nominere kandidater, også etter fristen for nominasjoner fra medlemmene                         
632 har utløpt. Valgkomiteen kan ikke nominere kandidater etter utgangen av Landstingets første dag,                           
633 og skal da presentere en full liste over alle nominerte. Valgkomiteen kan ikke nominere kandidater                               
634 til Leder senere enn én uke før Landstinget. 
635 
636 Sentralstyret kan på samme måte nominere kandidater til valgkomiteen etter nominasjonsfristen 
637 har utløpt, men ikke senere enn utgangen av Landstingets første dag. 
638 
639 Landstinget skal i forretningsorden angi en frist for de som ikke er innstilt til å opprettholde sitt 

 



 

640 kandidatur. Dersom man opprettholder sitt kandidatur må man angi hvilke kandidater man stiller 

 



 

641 mot innen denne fristen har utløpt. De som er innstilt av valgkomiteen rammes ikke av denne 
642 begrensingen. 
643 
644 
 
645 § 13. EKSKLUSJON OG MISTILLIT 
646 
 647 § 13-1 
648 Hvis en medlemsforening bryter disse vedtektene, aktivt motarbeider Hyperion eller driver med                         
649 ulovlige aktiviteter, kan den ekskluderes fra forbundet. Desisjonskomiteen innstiller i slike saker,                         
650 og forslag om eksklusjon tas opp i Representantskapet hvor det må vedtas med 2/3 flertall.                               
651 Eksklusjonsforslag må komme fra en sentral tillitsvalgt eller en medlemsforening, eller som et                           
652 samlet forslag fra minst 10 medlemmer. 
653 
654 Representantskapets vedtak kan ankes til Landstinget, men avgjørelsen gis midlertidig virkning                       
655 inntil annet er bestemt. Landstingsdelegater eller Representantskapsmedlemmer fra en forening                     
656 som foreslås ekskludert, har ikke stemmerett i sin egen eksklusjonssak. Eksklusjonsvedtak trer i                           
657 kraft umiddelbart. Enkeltmedlemmer kan kun ekskluderes av den medlemsforeningen medlemmet                     
658 er tilsluttet. 
659 
 660 § 13-2 
661 Mistillitsforslag mot sentralt tillitsvalgte i Hyperion kan fremmes av alle sentralt tillitsvalgte i                           
662 forbundet eller en medlemsforening. Desisjonskomiteen innstiller i saken og forslaget tas opp i                           
663 Representantskapet, hvor det må vedtas med 2/3 flertall. Personen det stilles mistillit mot har                             
664 talerett, men ikke stemmerett, i sin egen mistillitssak. 
665 
666 Representantskapets vedtak kan ankes til Landstinget, men avgjørelsen gis midlertidig virkning                       
667 inntil annet er bestemt. Medlemmer av Desisjonskomiteen kan kun avsettes med 2/3 flertall på et                               
668 ordinært eller ekstraordinært Landsting. Dersom et mistillitsforslag mot et medlem av                       
669 Desisjonskomiteen kommer fra et annet medlem av Desisjonskomiteen, kan saken behandles etter                         
670 samme regler som for ordinære mistillitssaker. Ved mistillit mot et medlem av Desisjonskomiteen                           
671 innstiller Sentralstyret. Mistillitsvedtak trer i kraft umiddelbart. 
672 
673 Tillitsvalgte i medlemsforeningene kan kun avsettes av den medlemsforeningen den tillitsvalgte 
har 674verv i. 
675 
676 
 
677 § 14. SAMMENSLUTNINGER 
678 
 679 § 14-1 
680 Representantskapet kan godkjenne innmelding av Hyperion i andre organisasjoner det er naturlig                         
681 for forbundet å tilslutte seg, og som ikke driver virksomhet som strider med Hyperions formål.                               
682 Sentralstyret utformer og sender innmeldingssøknader på vegne av forbundet. En slik innmelding                         
683 kan ikke endre på Hyperions vedtekter eller formål, og skal ikke ha negativ innvirkning på                               
684 forbundets arbeide. 
685 
 686 § 14-2 
687 Landstinget kan vedta en sammenslåing med andre organisasjoner. En slik sammenslåing medfører                         
688 oppløsning av Hyperion jf. § 15. Forslag til sammenslåing må være Representantskapet i hende                             
689 senest en måned før et ordinært Landsting. 

 



 

690 
691 
 
692 § 15. OPPLØSNING 
693 
 694 § 15-1 
695 Oppløsning av Hyperion skjer hvis det blir vedtatt med 2/3 flertall, samt har tilslutning fra 
delegater 696 som representerer minst 2/3 av medlemsforeningene til stede, på to påfølgende Landsting, 
hvorav 697 det ene må være et ekstraordinært Landsting med oppløsning som eneste sak på dagsorden. 
Forslag 698 om oppløsning må være Representantskapet i hende senest en måned før et ordinært 
Landsting. 699 
700 Det Landstinget som endelig godkjenner oppløsning vedtar med 3/4 flertall fordelingen av 
701 Hyperions midler. Sentralstyret administrerer fordelingen. 
702 

 



 

 

 

 

703   Tolkninger 
704   
705  DT1 – Vedrørende medlemskap og godkjenning av medlemsforeninger. 
706  DT2 – Vedrørende medlemsforeninger uten gyldig årsmøte. 
707  DT3 – Vedrørende desisjonskomiteens rolle og mandat. 
708  DT4 – Opphevet 
709  DT5 – Opphevet 
710  DT6 – Vedrørende behandling av endringsforslag til Vedtektene 
711  DT7 – Opphevet 
712  DT8 – Opphevet 
713  DT9 – Opphevet 
714  DT10 – Opphevet 
715  DT11 – Opphevet 
716  DT12 – Overprøving av landstingets budsjettvedtak 
717  DT13 – Rutiner for behandling av klager på tildeling av Frifondmidler 
718  DT14 – Overgang mellom ulike medlemskapsformer i Hyperion 
719  DT15 – Opphevet 
720  DT16 – Godkjenning av foreninger med forutsetninger 
721  DT17 – Inhabilitet 
722  DT18 – Terningkast ved stemmelikhet 
723  DT19 – Oppnevning av settemedlemmer i sentrale organer 
724  DT20 – Oppgavefordeling mellom Representantskapet, Sentralstyret og Arbeidsutvalget i 
725  økonomisaker 
726  DT21 – Opphevet 
727  DT22 – Annonsesalg Pegasus jamfør Vær Varsom plakaten 
728  DT23 – Reklameinntekter fra Pegasus 
729  DT24 – Utmelding av forbundet 
730  DT25 – Revidering av budsjettposter vedtatt av Landstinget 
731  DT26 – Opphevet 
732  DT27 – Opphevet 
733  DT28 – Innstillinger fra Generalsekretær til AU 
734  DT29 – Organisatoriske og økonomiske retningslinjer vedtatt av sentrale organer 
735  DT30 – Valg av Sentralstyre og Representantskap på Landstinget 2012 
736  DT31 – Opphevet 
737  DT32 – Kriterier for medbestemmelse i medlemsforeninger jamfør §4-4 
738  DT33 – Gyldighet av retningslinjer vedtatt av sentrale organer i forbundet 
739  DT34 – Innstilling på ansvarsfritak til Sentralstyret. 
740  DT35 – Betydning av Skal, Bør og Kan i arbeidsprogrammet 
741  DT36 – Mistillit og mistillitsforslag 


