
Møte: RS0221
Møtedato: 29.08.2021
Møtested: Chateau Neuf, Slemdalsveien 15, Oslo

Saksliste til møte i
representantskapet RS0221
RS0221-01 Konstituering V

Saksbehandler: Vincent Mainardi

RS0221-02 Orienteringer O
Saksbehandler: Vincent Mainardi

1. Orientering fra sentralstyret
2. Økonomisk orientering
3. Orientering fra valgkomiteen
4. Orientering fra desisjonskomiteen

RS0221-03 Godkjenning av protokoller V
Saksbehandler: Mathias Jørgensen

RS0221-04 Budsjettkontroll O
Saksbehandler: Felix Volpe

RS0221-05 Regnskap for 2020 O
Saksbehandler: Felix Volpe

RS0221-06 Innstilling til Landstinget: Saksliste og dagsorden V
Saksbehandler: Vincent Mainardi

RS0221-07 Forslag til Arbeidsprogram for 2022 D
Saksbehandler: Sentralstyret

RS0221-08 Forslag til Politisk program for 2022 D
Saksbehandler: Sentralstyret

RS0221-09 Interesseforbund D
Saksbehandler: Sentralstyret

RS0221-10 Øvrige forslag til vedtekter og organisatoriske retningslinjer D
Saksbehandler: Sentralstyret
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Møte: RS0221
Møtedato: 29.08.2021
Møtested: Chateau Neuf, Slemdalsveien 15, Oslo

RS0221-11 Grunnlagsår for delegater på LT21 V
Saksbehandler: Desisjonskomiteen

Med vennlig hilsen
Vincent Mainardi
Leder
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Møte: RS0221
Møtedato: 29.08.2021
Møtested: Chateau Neuf, Slemdalsveien 15, Oslo

Dagsorden for representantskapsmøte RS0221

12:30 Oppmøte
13:00 Konstituering
13:15 Orienteringer
13:45 Godkjenning av protokoller
13:50 Budsjettkontroll
14:15 Regnskap for 2020
14:30 Pause
15:00 Arbeidsprogram for 2022
15:30 Politisk program for 2022
16:00 Vedtekter for 2022 og Interesseforbund
17:00 Møtet heves
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 Saksbehandler: Vincent Mainardi 
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Konstituering 
 
Bakgrunn for saken 
Konstituering er saken hvor vi velger møteleder og referent, og godkjenner 
innkallingen og dagsordenen til møtet. Møteleder, eller ordstyrer, styrer møtet og 
leder debattene. Protokollfører skriver en protokoll over hvilke saker som har blitt tatt 
opp og hvilke vedtak som ble fattet. Dagsorden er en liste over hvilke saker som skal 
tas opp på møtet. 
 
Forslag til vedtak 
 Representantskapet velger N.N. som ordstyrer. 

Representantskapet velger sentralstyret som protokollførere. 
 Representantskapet godkjenner innkallingen med eventuelle merknader. 

Representantskapet godkjenner den vedlagte dagsordenen. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Vincent Mainardi 
Leder 
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Orienteringer fra sentralstyret 
 
Forbundets framtid 
Landstinget 2021 nærmer seg med stormskritt og på årets Landsting vil et stort valg 
måttes ta. Sentralstyret nærmer seg et ferdig forslag til Landstinget om hvordan 
interesseforbund kan endre den interne strukturen til forbundet. Mer om denne 
endringen kan leses om i sak 9. 
 
Det er derimot mer enn bare interne endringer som må ses på. Hyperion er langt fra 
den eneste aktøren i feltet for som skaper aktivitet for barn og unge. Hyperion og 
våre foreninger må finne en måte å skille seg ut og forholde seg relevant i et stadig 
voksende område. 
 
I tillegg til det så er det en ting som gjelder til høsten. Oppbygging av en frivillighet 
etter en pandemi. Ved skrivende stund ser det lyst ut for mindre festivaler, LAN og 
andre typer arrangement til høstferien, men det er enda ikke sikkert nok for 
forbundets foreninger. Den økonomiske risikoen er stor, men vi må håpe på at 
mulighetene til å skape aktivitet igjen er en motiverende faktor hos de frivillige.  
 
Prosjekter og arrangement 
Regionsarbeid  
Etter en pandemi har finnes det kun tre regionslag med opererende styrer i Hyperion, 
Hyperion Øst, Midt og Nord. En innsats for å revitalisere Hyperion Vest vil skje i 
oppløpet av Hyperlødag Vest den 3. oktober for å finne et styre der. I tillegg vil 
Hyperion Vest også være en åpen kursdag med fokus på kompetanseheving og 
anledning til å bli kjent med både nye og gamle aktive i Hyperions sine foreninger. 
 
Hyperion sitt sentralstyre har bedt om bistand fra alle regionslag om forskjellige 
prosjekter til høsten og vinteren, og kan bidra med økonomisk bistand og hjelp til 
program, men har ikke kapasitet til arrangering på egenhånd.  
 
I Oslo og Trondheim vil også Hyperion Øst og Hyperion Midt bistå Seniornett på sin 
festival “Spill for seniorer” i bytte mot en del utstyr som foreninger og regionslag kan  
benytte seg av i ettertid. 
 
Ny nettside 
I april slapp Hyperion ny nettside, med nytt design og nye moduler. Her er det 
anledning for foreninger å legge til egne arrangement slik at n4f.no kan bli en portal 
for aktivitet, i tillegg til en ny katalog som gjør det lettere å lete etter foreninger i 
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forbundet. Støtteordninger, nyhetssaker og artikler vil bli lagt ut på 
nettsiden videre akkurat som før.  
 
Hypercamp 
Hyperion sin årlige sommerleir ble arrangert for 12. gang, og første gang etter 
pandemien. Den fant sted 19.-23. juli på Solbakken Folkehøgskole. Dette ble en litt 
mindre sommerleir enn tidligere som følge av koronare striksjoner. På sommerleiren 
var det 42 deltakere, 26 mannskap og 4 kurs i forskjellige fantastiske 
fritidsaktiviteter.  
 
Kvaliteten på årets Hypercamp oppleves som svært god og mangfoldet blant 
deltakerne har vært bra både i form av kjønn og aldersmangfold. I år var det også 
overraskende mange nye deltakere, som lover godt for opprettelsen av nye 
foreninger og rekruttering av nye tillitsvalgte til forbundet.  
 
Politikk og samarbeidsprosjekter 
Nasjonal veileder for datakultur 
Under Arendalsuka skal Hyperion i samarbeid med organisasjonene bak Møteplass 
Datakultur (UKM, KANDU, Tverga og Ungdom og Fritid) presentere 
Kulturdepartementet sin veileder Møteplasser for dataspill og datakultur. Veilederen 
er rettet både mot kommunale aktører som skal tilrettelegge for at det skal bli lettere 
å skape fysiske arrangement knyttet til datakulturen, men også en håndbok for 
frivillige og andre aktører for å skape et slikt arrangement. 
 
En aktør i vinden 
Samarbeidet i Møteplass Datakultur har også åpnet dørene til videre dialog med 
andre aktører som Medietilsynet og Telenor sin Bruk Hue kampanje som gjør at det 
blir anledning for Hyperion og våre foreninger å ta ordet i å representere kulturen 
man representerer. 
 
Hyperion 20 år 
I 2022 fyller Hyperion tyve års jubileum! i Den anledning vil Hyperion arrangere en 
jubileumsfest i Oslo på høsten det kommende året. I tillegg til at Hyperion fyller år, er 
2022 også Frivillighetens År.  
 
Frivillighetens år 2022 koordineres av Frivillighet Norge, og har som mål at frivillige 
organisasjoner, kommuner og støttespillere i Norge skal feires! Alle frivillige 
organisasjoner for i den anledning sin egen dag i Frivillighet Norge sin “Vår Dag” 
kampanje. Hyperion skal arrangere Den Fantastiske Spilldagen 18. juni 2022 for å 
feire den frivillig spillkulturen, enten den er knyttet til dataspill, brettspill, rollespill 
eller andre former for spill. 
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Hyperions foreninger kan også arrangere egne små arrangement rundt i 
landet denne dagen, og søke om opptil 25 000 NOK i støtte fra Frivillighet 
Norge. Denne ordningen åpner 25. augus, så foreninger bør søke så fort de kan.  
 
Representasjon 

● Styreleder deltok på “Informasjonsmøte: Tilskudd til kurs og 
arrangement i bibliotek” arrangert av Norsk Filminstitutt 

● 2. nestleder deltok som ordstyrer på Hyperion Øst sitt årsmøte  
● Styreleder deltok som ordstyrer på Press sitt årsmøte 
● Styreleder deltok på Webinar og paneldebatt om e-sport arrangert av 

Norges E-sport Forbund 
● 1. nestleder skrev innlegget «25 under 25»: Gamere trenger også 

møteplasser hos VG 
● Styreleder holdt innlegg om “Unges deltakelse i aktiviteter” for 

Læringsløft Bli med - Aktiv fritid for alle - Drammen - Tromsø arrangert 
av BUFDIR og Frivillighet Norge 

● Styreleder deltok på LNU sitt Trygg Ambassadør samling 
● Styreleder og sentralstyremedlem Max bisto som møteledelse hos 

Hyperion Midt 
● Styreleder deltok i en panelsamtale om dataspill under The Gathering 

sammen med flere representanter fra KANDU, TG og Level Up. 
● Styreleder og generalsekretær deltok på Barne og Ungdomstinget, som 

er representantskapet til LNU. 
● Styreleder deltok på Årsmøte til Frivillighet Norge 
● Generalsekretær og leder var i møte med Åslaug Semb Jacobsen (SP) 
● 2. nestleder var ordstyrer på årsmøtet til Kattas Fabelprosaiske 

Elevsamfund 
● Styreleder var i infomøte om Nordic Culture Point arrangert av Nordisk 

Kulturkontakt 
● Styreleder ble intervjuet av Vårt Land 
● Styreleder, 1. nestleder og generalsekretær deltok på Arendalsuka 
● Styreleder overleverte veileder "Møteplasser for dataspill og datakultur" 

til kultur- og likestillingsministeren under Lansering av nasjonal veileder 
for møteplasser for datakultur. 

 
Med vennlig hilsen,  
på vegne av sentralstyret 
 
Vincent Mainardi 
Leder  
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Økonomisk orientering 
 
Økonomi og drift 
Hyperions økonomiske situasjon er fortsatt god. Regnskapet for 2020 viser et solid 
overskudd på omtrentlige 600 000, og vi forventer også et overskudd for 2021 
grunnet høyere inntekter enn forventet og lavere utgifter på grunn av 
koronasituasjonen. De høyere inntektene kommer i hovedsak av økt tilskudd 
gjennom nasjonal grunnstøtte, som er den største og viktigste inntektskilden til 
Hyperion, samt eventuelle kompensasjoner for delvis gjennomførte arrangement i 
tilskuddsordningen fra departementet. 
Vi har forøvrig fått tilsagn på 3 260 269 kroner i Frifond.  
Det opprinnelige tilskuddet vi mottok var på 3,6 millioner kroner. Deretter ble dette 
justert opp med 174 891. Til sammen er altså tilskuddet for i år på rundt 3,8 millioner 
kroner. Sentralstyret reviderte budsjettet til Hyperion i juni og satt av en del av disse 
ekstra midlene til en ekstra tilskuddsordning kalt Rekrutteringsstøtte, med formål av 
medlemsvekst og rekruttering av tillitsvalgte. Denne ordningen ble annonsert i 
midten av august. Mer om budsjettet kommer i saken budsjettkontroll. 
 
Driften av forbundet har ellers vært preget av koronasituasjonen, og det kommer litt 
mer om det nedenfor. De vanlige, faste driftsoppgavene har likevel gått omtrent som 
normalt. Vi startet med å kreve inn årsrapporter tidlig i februar, med frist før 
sommeren. Likevel er det i skrivende stund fortsatt noen foreninger som ikke har 
levert. Det er utfordrende, særlig siden vi snart skal i gang med å søke både 
momskompensasjon og nasjonal grunnstøtte, og ikke minst dele ut Frifond til 
foreninger. Siden vi mangler medlemslister kan vi ikke gjøre klart dette arbeidet 
ennå. I tillegg risikerer vi å måtte kreve tilbake tildelte Frifondmidler fra foreninger 
som ikke leverer godkjent rapport. For å lette arbeidet er det derfor en egen sak fra 
Desisjonskomiteen vedrørende intern beregning av medlemstall for enklere 
rapportering i år. 
Sekretariatet fortsetter å purre på de foreningene dette gjelder, med håp om å få inn 
rapportene så fort som mulig. Vi satser på å få fordelt Frifondmidler innen midten av 
september som vanlig. 
 
Konsekvenser av koronasituasjonen 
Pandemien har fortsatt store konsekvenser for hele Hyperion. Kontoret blir sakte 
men sikkert tilrettelagt for at sekretariatet kan vende tilbake, men det er også viktig å 
ivareta de enkelte ansattes behov og ønske for å være avventende med fysisk 
oppmøte, så Generalsekretær har gjennom dialog med de ansatte tilrettelagt best 
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mulig for en arbeidshverdag både hjemme og på kontoret. 
Produktiviteten vil naturlig nok være noe lavere enn normalt, selv om 
situasjonen er bedre nå enn tidligere. 
Videre planlegger vi fortsatt at Landstinget skal gjennomføres som normalt i slutten 
av oktober, og er i dialog med hotellet om smittevernstiltak under møtet. Eventuelle 
økte kostnader for forsvarlig gjennomføring og smitteverntiltak vil det søkes om 
kompensasjon gjennom Stimuleringsordningen for Frivilligheten. 
 
Situasjonen for flere foreninger er kritisk med tanke på studiestart og usikre 
muligheter for gjennomføring av aktiviteter i siste halvdel av året for å få medlemmer 
og som nevnt har Sentralstyret derfor vedtatt et ekstraordinært tilskudd for å 
imøtegå en negativ trend i antall medlemmer og tillitsvalgte. Alle foreninger som har 
opplevd medlemsnedgang og søker å øke dette gjennom konkrete aktiviteter innen 
31. desember 2021 vil kunne søke opp til 15.000 med minimal rapportering i 
etterkant, 
 
2021 blir et svakt grunnlagsår for oss, og for store deler av frivilligheten i det hele 
tatt. Tar vi utgangspunkt i de innrapporterte tallene, sammen med eventuelle estimat 
på det som er kommet inn av delvise rapporter kan vi grovt anslå totalt 9 000 
støttegennererende medlemmer. I utgangspunktet ville dette gitt store økonomiske 
utslag i tilskuddet fra nasjonal grunnstøtte i 2023 og fra Frifond i 2022. Vi jobber tett 
opp mot LNU for å igjen prøve at begge disse ordningene vil droppe 2021 som 
grunnlagsår og heller bruke tallene fra 2019 på nytt, i tråd med det vi ba om i fjor. 
Samtidig kommer vi til å fokusere på å følge opp foreninger som opplever særlig 
sterk medlemsnedgang slik at de klarer å komme seg på beina igjen neste år. 
Fordelingen av Frifond internt i Hyperion neste år vil også måtte tilpasses. 
 
Personal 
Perioden siden forrige representantskapsmøte har først og fremst vært preget av 
sommer, og derfor en del ferieavvikling. Vi har også startet gjennom en 
ansettelsesprosess av ny regionssekretær. Sentralstyret vil fatte vedtak om 
ansettelse i etterkant av representantskapsmøtet. videre vil Generalsekretær og 
sekretariatet møtes månedlig for faglig påfyll og planlegging av tiden fremover, og 
det er derfor svært ønskelig med nøkkelpersoner fra de forskjellige miljøene som kan 
bidra med presentasjoner og innsyn i miljøene. Fremover vil generalsekretær også 
gjennomføre en ny runde med medarbeidersamtaler og ansattseminar med alle 
ansatte i Hyperion. 
 
Med vennlig hilsen 
Felix Volpe 
Generalsekretær 
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Godkjenning av protokoller 
 
Bakgrunn for saken 
Representantskapet skal godkjenne protokollen fra forrige møte. Det forrige møte i 
representantskapet ble avholdt 10. april 2021 som et heldigitalt møte. 
 
Vedlegg til saken 

- Protokoll RS0121 
 

Forslag til vedtak 
Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapsmøte 
RS0121 med eventuelle merknader. 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Mathias Jørgensen 
2. nestleder 



Protokoll fra representantskapsmøte: RS0121
Protokollfører: Sentralstyret
Møtedato: 10.04.2021
Sted: Zoom

Protokoll fra representantskapsmøte RS0121

Til stede
Vincent Mainardi Leder
Felix Volpe Generalsekretær
Laila Oftedal Voll 1. nestleder
Mathias Jørgensen 2. nestleder
Hanne Øysteinsdotter Heisholt Sentralstyret
Martin Rolland Sentralstyret
Benjamin Skiaker Myrstad Desisjonskomiteen
Mathias Lien Desisjonskomiteen
Stein Elgethun Desisjonskomiteen
Eina Jørgensen Valgkomiteen
Vincent Jalland Valgkomiteen
Fredrik Vaaheim Ordstyrer

Håvard Ose Nordstrand Casual Gaming
Sara Alix Frønningen Bell HordaLAN Dataforening
Eirin Østensen KANDU
Karl Fredrik Haugland KANDU
Rasmus Fægri Kattas Fabelprosaiske Elevsamfund
Ole Mathias Heggem Sunnmøre Data og Kultur
Connie Therese Gardiner Vestfold Digitale Ungdom
Thomas Enstad Trana Hyperion Midt
Per Kristian Schanke Hyperion Midt
Monika Oftedal Voll Hyperion Nord
Vegard Larsen Hyperion Nord
Maren Vargan Hyperion Øst
Øyvind Skattum Vesteng Hyperion Øst

Observatører:
Kristian Gleditsch Kattas Fabelprosaiske Elevsamfund
Lars Åge Kamfjord Vestfold Digitale Ungdom
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Protokoll fra representantskapsmøte: RS0121
Protokollfører: Sentralstyret
Møtedato: 10.04.2021
Sted: Zoom

Møtet åpnes klokken 12:05

RS0121-01 Konstituering V
Saksbehandler: Vincent Mainardi

Saksbehandler innstiller på Fredrik Vaaheim som ordstyrer og
Sentralstyret som protokollførere.

Vedtak:
- Fredrik Vaaheim velges ved akklamasjon.
- Sentralstyret velges ved akklamasjon.
- Innkallingen godkjennes.
- Dagsordenen godkjennes.
- Sak 8 og 9 legges til.

RS0121-02 Forretningsordenen V
Saksbehandler: Laila Voll

Saksbehandler orienterer om saken.

Vedtak:
- Forretningsordenen vedtas ved akklamasjon.

RS0121-03 Orienteringer O
Saksbehandler: Vincent Mainardi

1. Orientering fra sentralstyret
2. Økonomisk orientering
3. Orientering fra valgkomiteen
4. Orientering fra desisjonskomiteen

Representantskapet orienteres.

RS0121-04 Godkjenning av protokoller V
Saksbehandler: Vincent Mainardi

Saksbehandler orienterer om saken.

Vedtak:
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Protokoll fra representantskapsmøte: RS0121
Protokollfører: Sentralstyret
Møtedato: 10.04.2021
Sted: Zoom

- Protokollene fra RS0220 og Landstinget 2020
godkjennes med merknader.

RS0121-05 Budsjettkontroll O/V
Saksbehandler: Felix Volpe

Saksbehandler orienterer om saken.

Vedtak:
- Representantskapet anser seg som orientert.

RS0121-06 Regnskap for 2020 O/V
Saksbehandler: Felix Volpe

Saksbehandler orienterer om saken.

Vedtak:
- Representantskapet anser seg som orientert.

RS0121-07 Ny strategi for overgang til særforbundsmodell V
Saksbehandler: Felix Volpe

Saksbehandler orienterer om saken.

Vedtak:
- Representantskapet støtter Sentralstyrets intensjon om å revidere

strategi for overgang til særforbundsmodell
- Endelig forslag skal presenteres på Landstinget 2021

RS0121-08 Bestemmelser knyttet til lederverv D
Saksbehandler: Valgkomiteen

Saksbehandler orienterer om saken og tar med seg innspillene videre.

RS0121-09 Medlemsår for fordelingsnøkkel til Landstinget D
Saksbehandler: Desisjonskomiteen

Saksbehandler orienterer om saken og tar med seg innspillene videre.

Møtet lukkes klokken 15:02.
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Protokoll fra representantskapsmøte: RS0121
Protokollfører: Sentralstyret
Møtedato: 10.04.2021
Sted: Zoom

Med vennlig hilsen

Sentralstyret
Protokollfører
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Budsjettkontroll for august 2021 
 
Bakgrunn for saken 
En budsjettkontroll er en foreløpig oppstilling av inntekter og utgifter så langt i året. 
Per punkt 1.2 i organisatoriske retningslinjer skal det produseres budsjettkontroll 
minst hver tredje måned, og det produseres også til hvert representantskapsmøte. 
Budsjettkontrollen tar for seg bokførte inntekter og utgifter fra 01.01.2021 til 
15.08.2021. 
 
Forklaring av postene 
For at representantskapet skal behandle budsjettkontrollen på en god måte er det 
viktig å ha oversikt over hva som ligger i de ulike budsjettpostene og hvordan 
Hyperions kostnader bokføres. Budsjettet som ble vedtatt i desember, og deretter 
revidert i juni, er inndelt i inntekter og utgifter, med flere poster og underposter. 
 
Inntekter føres som generelle inntekter, prosjektbaserte inntekter eller andre 
inntekter. Av de generelle inntektene er driftstilskuddet den største, og utbetales i to 
runder. Vi har så langt bokført 3 831 771 kroner i nasjonal støtte og 12 759 kroner i 
internasjonal støtte. Dette er midlene som i hovedsak finansierer driften av Hyperion, 
og utbetales i to runder. Nasjonal grunnstøtte fikk en økning på 174 891 kroner og 
får internasjonal grunnstøtte en økning på 744 kroner. 
Vi fortsetter å motta utbetalinger fra Sparebankstiftelsen DNB som finansierer 
Hyperfondet, som er prosjektstøtteordningen vår, hvorav den resterende millionen, 
minus administrasjonskostnader, vil bli delt ut i 2021. Mot årsslutt vil vi starte 
dialogen med Sparebankstiftelsen for å få fortsette ordningen de to neste årene om 
mulig. 
 
Utgiftene er fordelt på flere ulike typer kostnader. Den største potten er 
lønnskostnadene, hvor vi hittil har bokført utgifter på 1 106 429 kroner. Dette er lønn 
til sekretariatet og styreleder, samt honorar til nestlederne. Posten dekker også 
avsatte feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader og forsikringer. En annen 
stor post er husleie. Vi faktureres kvartalsvis for leien av kontoret, og betaler 
forskuddsvis. Så langt har vi bokført leiekostnader for de to første kvartalene i 2021 
på til sammen 155 936 kroner. 
 
Resten av postene under både organisasjon og aktiviteter er i stor grad preget av 
koronakrisen. Siden mesteparten av aktiviteten vår har vært digital, delvist 
gjennomført eller avlyst det siste halve året har vi bokført langt færre utgifter enn det 
som er vanlig. Normalt bruker Hyperion en god del penger på reise, overnatting og 
mat i tilknytning til møter, seminarer, foreningsbesøk og lignende. Dermed er flere 
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poster langt lavere enn normalt. Det er først nå på sensommeren at vi så 
smått har begynt med fysiske møteplasser igjen, i første rekke sommerleir, 
særforbundskonferanse og representantskapsmøtet, og vi håper å kunne 
gjennomføre flere foreningsbesøk i løpet av det siste kvartalet i år. 
Som en konsekvens av digitalisering og omorganisering i digitalisering av systemer 
for regnskap og kommunikasjon har også posten infrastruktur til nå et bokført beløp 
på 161 710. Her inngår blant annet årlige lisenser, Adobe-lisenser og andre sentrale 
verktøy for administrasjonen. 
 
Post 2.3.5 Regionslagsatsingen er bokført til nå på 33 213, ikke på bakgrunn av store 
reiser og besøk, men etter vedtak om støtte til Hyperion Midt. 
Post 2.4.2 Sommerleir er bokført med 225 389 kroner og etter vel gjennomført 
Hypercamp er enda ikke alle utgifter redegjort for, men det ser ut til at det vil følge en 
merkostnad tilknyttet reise og overnatting av frivillige rundt Hypercamp, samt 
omfattelig innkjøp av smittevernsutstyr. Det vil allikevel etter all sannsynlighet ikke 
ha konsekvens for det helhetlige årsregnskapet for Hyperion da Generalsekretær vil 
søke den åpne stimuleringsordningen for refusjon av merkostnader, mindreinntekter 
mm etter gjennomføringen av sommerleir. Det vil også bli aktuelt å gjøre det samme 
for kostnadene for smitteverntiltakene som skal gjennomføres på Landstinget 2021. 
 
Som nevnt i økonomisk orientering er post 2.6.4 ekstraordinært tilskudd økt med 175 
000 på bakgrunn av Rekrutteringsstønaden til foreninger med stort medlemsfrafall 
på bakgrunn av pandemien. 
  
Øvrige poster er relativt normale. Representantskapet bør også merke seg at ikke 
alle utgifter er bokført ennå, slik at disse summene ikke er helt nøyaktige. Pandemien 
har gjort at mye arbeid har gått en del tregere enn normalt, og vi har måttet prioritere 
kapasiteten vår på en annen måte. Likevel gir budsjettkontrollen en grei indikasjon på 
hvordan det går økonomisk sett med forbundet. 
Om stønaden treffer riktig og vi ser positiv effekt av tilskuddet vil det være aktuelt å 
ta ytterligere av egenkapital for å møte den ekstraordinære situasjonen foreningene 
står i i tiden fremover. 
 
Resultatet er så langt positivt på 2 133 048 kroner. Vi er fortsatt bare åtte måneder 
inn i året, og det vil bli bokført både flere inntekter og langt flere utgifter, så disse 
tallene sier ikke så mye om hvordan resultatet blir til slutt. Men vi kan nok regne med 
et større overskudd også for 2021, særlig dersom vi fortsatt må begrense 
reisevirksomhet og større samlinger fremover. 
 
Vedlegg til saken 

- Budsjettkontroll Q3 2021 
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Forslag til vedtak 
Representantskapet tar saken til orientering. 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Felix Volpe 
Generalsekretær 
 
 
 



Budsjettkontroll Q3 2021

Revidert budsjett 2021 Budsjettkontroll Q3 2021 Differanse Regnskap 2020

Inntekter
1.1 Generelle inntekter

1.1.1 Statsstøtte, driftstilskudd 3 831 851,00 kr 3 831 771,00 kr −80,00 kr

1.1.2 Statsstøtte, internasjonalt arbeid 12 015,00 kr 12 759,00 kr 744,00 kr

1.1.3 Medlemskontigent 150 000,00 kr 0,00 kr −150 000,00 kr

1.1.4 Administrasjonsandel Frifond 170 000,00 kr 0,00 kr −170 000,00 kr

1.1.5 Momskompensasjon 230 000,00 kr 187 109,00 kr −42 891,00 kr

1.1.6 Utleie 0,00 kr

1.1.7 Salg av varer og tjenester og andre inntekter 90 000,00 kr 70 000,00 kr −20 000,00 kr

1.1.8 Studieforbundet Næring og Samfunn 0,00 kr

Sum 4 483 866,00 kr 4 101 639,00 kr −382 227,00 kr 0,00 kr

1.2 Prosjektbaserte inntekter

1.2.1 Annonser Pegasus 0,00 kr

1.2.2 Sommerleir 75 000,00 kr 3 660,00 kr −71 340,00 kr

1.2.3 Kulturmidler 0,00 kr

1.2.4 Andre prosjekter 100 000,00 kr 14 549,00 kr −85 451,00 kr

Sum 175 000,00 kr 18 209,00 kr −156 791,00 kr 0,00 kr

1.3 Andre inntekter

1.3.1 Finansinntekter 5 000,00 kr 0,00 kr −5 000,00 kr

1.3.2 Frifond organisasjon 3 244 143,00 kr 3 260 269,00 kr 16 126,00 kr

1.3.3 Prosjektstøtte til foreninger 900 000,00 kr 900 000,00 kr 0,00 kr

Sum 5 000,00 kr 0,00 kr −5 000,00 kr

Sum inntekter 4 663 866,00 kr 4 119 848,00 kr −544 018,00 kr 0,00 kr

Utgifter
2.1 Lønn og personalkostnader

2.1.1 Lønnskostnader 1 884 290,00 kr 1 106 429,00 kr −777 861,00 kr

2.1.2 Personalkostnader 15 710,00 kr 6 244,00 kr −9 466,00 kr

Sum 1 900 000,00 kr 1 112 673,00 kr −787 327,00 kr 0,00 kr

2.2 Husleie og infrastruktur

2.2.1 Husleie 220 000,00 kr 155 936,00 kr −64 064,00 kr

2.2.2 Infrastruktur 220 000,00 kr 161 710,00 kr −58 290,00 kr

2.2.3 Avskrivninger infrastruktur 60 000,00 kr 60 000,00 kr 0,00 kr

Sum 500 000,00 kr 377 646,00 kr −122 354,00 kr 0,00 kr

2.3 Organisasjon

2.3.1 Landstinget 470 000,00 kr 3 800,00 kr −466 200,00 kr

2.3.2 Sentrale organer 160 000,00 kr 17 661,00 kr −142 339,00 kr

2.3.3 Internasjonalt arbeid 20 000,00 kr 0,00 kr −20 000,00 kr

2.3.4 PR- og informasjon 60 000,00 kr 25 507,00 kr −34 493,00 kr

2.3.5 Regionslagsatsingen 40 000,00 kr 33 213,00 kr −6 787,00 kr

Sum 750 000,00 kr 80 181,00 kr −669 819,00 kr 0,00 kr

2.4 Aktiviteter

2.4.1 Pegasus 213 000,00 kr 22 166,00 kr −190 834,00 kr

2.4.2 Sommerleir 390 000,00 kr 225 389,00 kr −164 611,00 kr

2.4.3 Foreningsbesøk og stand 100 000,00 kr 0,00 kr −100 000,00 kr

2.4.4 Kurs og konferanser 150 000,00 kr 0,00 kr −150 000,00 kr

2.4.5 Utleieordningen 10 000,00 kr 0,00 kr −10 000,00 kr

2.4.6 Ordenen Det Gyldne Horn 2 000,00 kr 0,00 kr −2 000,00 kr

2.4.7 Jubileumsfondet - Hyperion 20 år 30 000,00 kr 0,00 kr −30 000,00 kr

2.4.8 Kulturmidler

Sum 895 000,00 kr 247 555,00 kr −647 445,00 kr 0,00 kr

2.5 Særforbundsarbeid

2.5.1 Særforbundsarbeid

Sum 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

2.6 Støtte til foreninger

2.6.1 Frifond organisasjon 3 200 000,00 kr −3 200 000,00 kr

2.6.2 Oppstartstøtte 30 000,00 kr 12 000,00 kr −18 000,00 kr

2.6.3 Prosjektstøtte 900 000,00 kr 430 405,00 kr −469 595,00 kr

2.6.4 Ekstraordinært tilskudd 175 000,00 kr 175 000,00 kr

Sum 30 000,00 kr 12 000,00 kr −18 000,00 kr 0,00 kr

2.7 Finans, revisjon og regnskap

2.7.1 Revisor- og regnskapstjenester 210 000,00 kr 92 769,00 kr −117 231,00 kr

2.7.2 Finanskostnader 30 000,00 kr 32 648,00 kr 2 648,00 kr



Budsjettkontroll Q3 2021

Sum 240 000,00 kr 125 417,00 kr −114 583,00 kr 0,00 kr

2.8 Andre kostnader

2.8.1 Forsikringer og kontigenter 50 000,00 kr 31 328,00 kr −18 672,00 kr

2.8.2 Tap på fordringer 10 000,00 kr 0,00 kr −10 000,00 kr

2.8.3 Andre kostnader 40 000,00 kr 0,00 kr −40 000,00 kr

2.8.4 Avskrivninger 175 000,00 kr 0,00 kr −175 000,00 kr

Sum 275 000,00 kr 31 328,00 kr −243 672,00 kr 0,00 kr

Sum utgifter 4 590 000,00 kr 1 986 800,00 kr −2 603 200,00 kr 0,00 kr

Totalsum

Inntekter 4 663 866,00 kr 4 119 848,00 kr −544 018,00 kr 0,00 kr

Utgifter 4 590 000,00 kr 1 986 800,00 kr −2 603 200,00 kr 0,00 kr

Resultat 73 866,00 kr 2 133 048,00 kr 2 059 182,00 kr 0,00 kr
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Dagsorden og forretningsorden til 
LT21 
 
Bakgrunn for saken 
Dagsorden og forretningsorden til landstinget forteller oss hvilke saker som skal tas 
opp og hvilke regler alle som deltar på møtet skal følge. De er retningslinjer ment til å 
få møtet i havn i god skikk og bruk, og er i tillegg et verktøy ordstyrerbordet har for å 
lede møtet.  
 
Landstinget 2021 
Det er representantskapet sitt ansvar å innstille på en dagsorden og forretningsorden 
til Landstinget 2021. Etter vedtektene § 6-6 skal følgende saker alltid tas opp: 

1. Konstituering, herunder valg av møteledelse og refenter, samt godkjenning av 
fullmakter, innkalling, dagsorden og forretningsorden. 

2. Årsmelding fra Sentralstyret. 
3. Rapport fra Desisjonskomiteen. 
4. Arbeidsprogram. 
5. Vedtektsendringer. 
6. Regnskap og rammebudsjett. 
7. Valg 

 
I tillegg er det vanlig at sakene økonomisk beretning, andre orienteringer, politisk 
program og organisatoriske retningslinjer alltid tas opp på Landstinget. På årets 
Landsting vil sentralstyret foreslå en del interne endringer for omstrukturering ved 
opprettelse av interesseforbund. Det er naturlig at dette gjøres gjennom vedtak for 
vedtekter og organisatoriske retningslinjer. 
 
Ettersom at vedtekter blir innstilt på av sentralstyret i forkant av Landstinget og 
behandlet på første dagen, er det naturlig at eventuelle konsekvenser av dette valgte 
vil påvirke eventuelle forslag til organisatoriske retningslinjer, som blir behandlet i 
komite lørdag kveld under Landstinget, og senere vedtatt på søndagen. 
 
Den foreslåtte forretningsorden inneholder få store endringer fra i fjor, med unntak 
av fjerning av alle referanser til direktevalgte medlemmer av representantskapet, 
ettersom at det vervet ikke lenger finnes etter vedtak gjort på LT20. 
 
Vedlegg til saken 

- Forslag til dagsorden og forretningsorden til LT21 
 
Forslag til vedtak 
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Representantskapet innstiller på den vedlagte dagsorden og 
forretningsorden til Landstinget 2021.  

 
Med vennlig hilsen 
 
Vincent Mainardi 
Leder 
 

 



Dagsorden og forretningsorden LT21 
 
Dagsorden for Landstinget 2021 
 
1. Åpning og konstituering 

1.1. Opprop og godkjenning av delegater 
1.2. Valg av ordstyrere 
1.3. Valg av referenter 
1.4. Valg av tellekorps 
1.5. Godkjenning av innkalling 
1.6. Godkjenning av dagsorden 
1.7. Godkjenning av tidsplan 
1.8. Skolering ved ordstyrerbordet 
1.9. Valg av forretningsorden 
1.10. Valg av redaksjonskomiteer 
1.11. Praktisk informasjon 

2. Orienteringer og beretninger 
2.1. Presentasjon av årsmelding for 2020-2021 
2.2. Økonomisk beretning 
2.3. Desisjonskomiteens beretning 
2.4. Valgkomiteens beretning 
2.5. Orientering fra Pegasus 
2.6. Debatt av årsmelding 
2.7. Votering: Godkjenning av årsmeldingen og beretninger 

3. Regnskap for 2020 
3.1. Presentasjon av regnskap for 2020 
3.2. Spørsmål og svar 
3.3. Debatt 
3.4. Votering: Godkjenning av regnskap og ansvarsfritak for sentralstyret 

4. Vedtektsendringer 
4.1. Presentasjon av innstilling fra sentralstyret 
4.2. Spørsmål og svar 
4.3. Vedtektsdebatt 
4.4. Votering: Voteringssekvens for vedtektsendringer 

5. Programmer for 2022 
5.1. Presentasjon av innstilling på arbeidsprogram 
5.2. Presentasjon av innstilling på politisk program 
5.3. Programdebatt i plenum 
5.4. Votering: Voteringssekvens for programmene 

6. Organisatoriske retningslinjer for 2022 
6.1. Presentasjon av sentralstyrets innstilling til organisatoriske retningslinjer 
for 2022 
6.2. Spørsmål og svar 
6.5. Debatt 



6.6. Votering: Godkjenning av organisatoriske retningslinjer for 2022 
7. Rammebudsjett for 2022 

7.1. Presentasjon av sentralstyrets forslag til rammebudsjett for 2022 
7.2. Spørsmål og svar 
7.3. Debatt 
7.4. Votering: Godkjenning av rammebudsjett for 2022 

8. Valg 
8.1. Votering: Fastsettelse av antall sentralstyremedlemmer 
8.2. Leder 
8.3. 1. nestleder 
8.4. 2. nestleder 
8.5. Sentralstyremedlemmer 
8.6. 2 medlemmer til desisjonskomiteen (2-årig) 
8.7. 5 medlemmer til valgkomiteen 
8.8. Revisor 

 
  



Forretningsorden for Landstinget  
 
Forretningsorden for Landstinget 2021 
 
1. Landstinget 
 
1.1. Landstinget  er Hyperions suverene organ, og kan fatte de vedtak og valg som det selv 
ønsker innenfor rammene satt av vedtektene. Landstinget kan kun delegere fullmakt til 
andre organer innenfor rammene gitt i Hyperions vedtekter. 
 
1.2. Landstinget har følgende organer: 

a) Plenum 
b) Grupper 
c) Redaksjonskomiteer 
d) Møteledelsen 
e) Tellekorpset 

 
1.3. Kun landstinget i plenum har vedtaksmyndighet. Landstinget kan vedta at en sak skal 
behandles for lukkede dører. Under voteringer skal salen alltid lukkes, og ingen delegater 
slipper inn før det tas pause eller en votering er over. Unntak kan gjøres i nødstilfelle. 
 
1.4. Dagsorden, tidsplan og forretningsorden vedtas ved landstingets begynnelse med 
alminnelig flertall, og det er ordstyrernes og desisjonskomiteens ansvar å sørge for at disse 
overholdes. Forslag til endring av tidsplanen vedtas av landstinget med alminnelig flertall. 
Forslag til endring av dagsorden eller forretningsorden vedtas av landstinget med 2/3 
flertall. 
 
1.5. Sekretariatet er landstinget arbeidsstab og ledes av generalsekretær. Sekretariatet har i 
samarbeid med sentralstyret hovedansvaret for den praktiske organiseringen av landstinget. 
 
2. Møteledelse og tellekorps 
 
2.1. Landstinget velger ved sin begynnelse en møteledelse bestående av minst to ordstyrere 
og to referenter, samt et tellekorps som har ansvaret for å foreta opptelling av alle 
voteringer. 
 
2.2. Ordstyrerne har som oppgave å lede tinget, følge dagsorden, holde orden på talerlister, 
sørge for at forretningsorden og andre møteregler overholdes, samt sette strek for 
diskusjoner. Ordstyrerne fordeler ansvar seg imellom. 
 
2.3. Referentene skal føre et nøyaktig referat fra tinget med alle detaljer som er nødvendig, 
slik som bl.a. deltakerliste, vedtak som blir fattet og valgresultater. Til referatet fra 
landstinget skal det vedlegges alle relevante dokumenter og forslag, og referatet skal 
godkjennes av representantskapet. 



 
2.4. En ordstyrer skal organisere en talerliste med alle innlegg og replikker fra salen, og har 
fullmakt til å innstille på når en debatt skal starte og avsluttes (sette strek). Etter det er satt 
strek kan en debatt kun åpnes igjen med 2/3 flertall. 
 
2.5. Ved mistillit mot noen i møteledelsen vedtas dette med simpelt flertall. En slik 
mistillitsvotering må foretas umiddelbart etter forslaget stilles. Går forslaget gjennom må 
det velges nye ordstyrere eller referenter før øvrige saker kan behandles. 
 
3. Representasjon 
 
3.1. Følgende har møterett på landstinget: 

a) Sentralstyret  
b) Desisjonskomiteen 
c) Valgkomiteen 
d) Møteledelsen 
e) Delegater valgt av medlemsforeningene 
f) Observatører valgt av medlemsforeningene 
g) Ansatte i Hyperion 
h) Leder eller stedfortreder fra regionslagene 
i) Gjester 
j) Presse, tilskuere ol. 

 
3.2. Følgende har tale- og forslagsrett på landstinget: 

a) Sentralstyret  
b) Desisjonskomiteen  
c) Valgkomiteen  
d) Møteledelsen 
e) Observatører valgt av medlemsforeningene 
f) Ansatte i Hyperion 
g) Leder eller stedfortreder fra regionslagene 
Gjester kan innvilges tale- og evt. forslagsrett for hele tinget eller i enkeltsaker. 

 
3.3. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett på landstinget 

a) Delegater valgt av medlemsforeningene 
 
4. Fullmakter 
 
4.1. Delegater fra medlemsforeningene skal være valgt av foreningenes styrer eller årsmøter. 
Navn og andre opplysninger på delegatene skal føres på en egen delegatliste, som skal være 
bekreftet av to av foreningens styremedlemmer. Bekreftelse kan skje ved elektronisk eller 
fysisk signatur. 
 
4.2. Desisjonskomiteen til Hyperion er landstingets fullmaktskomité. Desisjonskomiteen har 
ansvaret for å gå gjennom alle delegatlistene til Landstinget, og kontrollere at alle valg av 
delegater har foregått iht. til vedtektene og denne forretningsorden. 



 
4.3. Desisjonskomiteen innstiller på hvem som skal ha tale-, forslags- og/eller stemmerett 
ved tingets start. Fullmakter må godkjennes med absolutt flertall av landstinget. Dersom 
desisjonskomiteen ikke godkjenner en fullmakt kan dette overprøves av landstinget med 
alminnelig flertall, eller med 2/3 flertall dersom komiteen er enstemmig. 
 
4.4. Dersom en delegat er nødt til å forlate tinget under behandling av en sak eller må forlate 
tinget for godt, kan en eventuell valgt observatør eller vara fra samme forening søke om å få 
overta vedkommendes stemmerett. Overdragelse av stemmerett behandles av landstinget 
etter innstilling fra desisjonskomiteen. 
 
5. Permisjoner, opprop og ordensregler 
 
5.1. Dersom en delegat eller person med observatørstatus må forlate Landstinget, må 
vedkommende bli innvilget permisjon av landstinget. Alle permisjonssøknader skal fremmes 
skriftlig til møteledelsen og desisjonskomiteen behandler søknaden. Resultatet kan ankes til 
behandling av landstinget. 
 
5.2. Det skal foretas opprop minst en gang på lørdag og søndag. Oppropene skal kartlegge 
hvilke delegater og observatører som er tilstede i salen. Delegater eller andre med permisjon 
rammes ikke av oppropene i perioden permisjonen er innvilget for. 
 
5.3. Dersom en delegat ikke er tilstede under to opprop samlet sett, skal vedkommende få 
advarsel fra desisjonskomiteen eller møteledelsen. Dersom en delegat ikke er tilstede under 
tre opprop samlet sett, bør vedkommende miste stemmeretten sin eller retten til å delta på 
resten av tinget etter vedtak av landstinget  
 
5.4. Dersom en delegat eller observatør ikke er tilstede under minst halvparten av 
oppropene, uten permisjon, i løpet av hele landstinget, vil vedkommende miste retten til 
reisedekning. De som har blitt bortvist fra tinget eller har mistet stemmeretten sin, mister 
også retten til reisedekning. Landstinget kan dispensere fra dette etter innstilling fra 
arbeidsutvalget. 
 
5.5. Personer som nekter å rette seg etter ordstyrerens anvisning, som opptrer i beruset 
tilstand, bedriver usømmelig oppførsel, eller på annen måte forstyrrer tinget, kan fratas 
møte- eller stemmerett. 
 
5.6. Desisjonskomiteen innstiller i fraværs- og ordenssaker og landstinget fatter vedtak om 
midlertidig eller permanent utestengelse fra tinget, eller om fratakelse av stemmerett. 
Arbeidsutvalget avgjør i saker der noen evt. mister retten til reisedekning. 
 
6. Redaksjonskomiteer og saksbehandling 
 
6.1. Landstinget skal velge minst to redaksjonskomiteer, for rammebudsjett, 
arbeidsprogram, politisk program og organisatoriske retningslinjer. Komiteene skal bestå av 
fem personer hver. Landstinget kan ved simpelt flertall vedta andre redaksjonskomiteer. 



 
6.2. Redaksjonskomiteen skal samle inn og gå gjennom alle forslag til endringer av 
rammebudsjett og program og skal utarbeide en helhetlig innstilling som presenteres til 
landstinget. Redaksjonskomiteen skal også innstille på forslag som omhandler 
frifondsfordelingen og forbundskontingenten. Forslaget skal legges til grunn ved behandling 
av rammebudsjettet, organisatoriske rettningslinjer og program, og redaksjonskomiteens 
innstilling skal være veiledende for landstinget.  
 
6.3. I saker der landstinget eller representantskapet ikke har utnevnt forberedende komiteer, 
eller i saker der representantskapet, sentralstyret, desisjonskomiteen eller valgkomiteen ikke 
har avgitt en innstilling, innstiller arbeidsutvalget. 
 
6.4. Ved behandling av saker under landstinget kan en forslagsstiller trekke sitt forslag under 
en votering. Alle tilstedeværende med forslagsrett kan velge å opprettholde et trukket 
forslag. Dersom minst en tilstedeværende med forslagsrett krever det, kan det holdes 
separat voteringer over forskjellige deler av et forslag, med mindre landstinget vedtar noe 
annet. 
 
6.5. Alle stemmeberettigede delegater på landstinget, samt medlemmer av sentralstyret, 
desisjonskomiteen, valgkomiteen og redaksjonskomiteene, har rett til å komme med 
protokolltilførsler. For å bli godkjent må en protokolltilførsel gjelde en sak behandlet på 
landstinget, eller være knyttet til saksbehandling eller gjennomføringen av møtet. Ved 
tvilstilfeller avgjør desisjonskomiteen. 
 
7. Debattregler 
 
7.1. Ordet skal kun tas fra talerstolen. Alle debatter foregår ved innlegg og replikker. Ved 
starten av hver debatt noterer ordstyrerne navn eller delegatnummer til alle de som ønsker å 
holde innlegg og man kan tegne seg til innlegg helt fram til det er satt strek for debatten. 
Replikker gis fortløpende, men er begrenset til to for hvert innlegg. Ved alle diskusjoner har 
den som avholder et innlegg rett på en svarreplikk. Det er ikke anledning til å gi 
støttereplikker. 
 
7.2. Alle kan tegne seg til prosedyrespørsmål (saksopplysning, til forretningsorden, til 
dagsorden etc.). Prosedyrespørsmål skal kun gjelde  for saken og skal ikke kunne tolkes 
som et debattinnlegg. Saksopplysninger skal kun omhandle fakta, statistikk el. Alle med 
prosedyrespørsmål får komme til ordet umiddelbart etter forrige innlegg eller replikkveksling 
er ferdig. 
 
7.3. Innlegg vises ved å holde opp stemmeskiltet mot ordstyrerbordet med den lilla siden 
(for delegater) eller den grå siden (for alle andre). For replikk viser man den hvite siden. 
Prosedyrespørsmål tegnes ved å vise frem stemmeskiltet med en hånd foran (hvilken som 
helst side/farge). 
 
7.4. Innlegg skal begrenses til 3 minutter og replikker/svarreplikker til 1 minutt. Ordstyrerne 
kan endre på disse tidsbegrensningene og på antall innlegg og replikker ved nødvendighet. 



Landstinget kan med 2/3 flertall vedta at en debatt avsluttes med øyeblikkelig virkning, og at 
de gjenværende navn på talerlisten strykes. 
 
7.5. Valgtaler skal begrenses til maksimalt 3 minutter for kandidater til sentralstyret, 
valgkomiteen og desisjonskomiteen, og maksimalt 4 minutter for kandidater til leder. 
Støttetaler skal begrenses til maksimalt 3 minutter for alle valg. 
 
7.6. Under alle debatter og diskusjoner er det forbudt å avbryte en taler, eller hindre en taler i 
nå frem med sitt budskap. Personer som kommer med usømmelige uttrykk eller personlige 
angrep i innlegg fra talerstolen, skal ha påtale fra møtelederen, og kan bortvises fra 
talerstolen og kan risikere utestengelse fra tinget (jf. punkt 5.5 og 5.6). 
 
8. Voteringer og endringsforslag 
 
8.1. Landstinget er settedyktig med de delegatene som møter. Landstinget i plenum er kun 
vedtaksdyktig dersom minst 2/3 av de frammøtte delegatene er til stede under en votering. 
 
8.2. Alle avstemninger foregår ved håndsopprekning hvis ikke annet er bestemt. Dersom det 
ikke finnes flere kandidater enn plasser som skal besettes, kan valg foretas ved 
akklamasjon. Skriftlig votering kan kreves av 1/5 av delegatene.  
 
8.3. Alle avgjørelser fattes ved alminnelig flertall hvis ikke annet er spesifisert i 
forretningsorden eller i vedtektene. 
 
8.4. Endringsforslag skal leveres til sekretariatet innen fristene fastsatt i tidsplanen og/eller 
dagsorden. Endringsforslag levert inn etter angitt frist kan kun voteres over dersom 
landstinget med 2/3 flertall vedtar å ta forslaget opp til behandling. Redaksjonskomitene og 
komiteenes medlemmer kan likevel fremme egne forslag under behandlingen av sine 
innstillinger. 
 
8.5. Alle forslag som fremmes på landstinget skal enten skrives på særskilte ark og skal 
legges i angitte forslagskasser eller sendes digitalt til sekretariatet og ordstyrerbordet. Alle 
forslag som fremmes skriftlig skal være undertegnet av forslagsstiller, med oppføring av 
deltakernummer. Forslagsstiller har ansvaret for å oppgi alle opplysninger det er bedt om på 
forslagsarket for at forslaget skal behandles av redaksjonskomiteen eller av landstinget i 
plenum. Forslag som mangler navn på forslagsstiller vil forkastes. 
 
8.6. Skriftlig votering skal foretas med angitte stemmesedler. Stemmesedlene skal påføres 
de alternativene som gjelder for voteringen eller kan forbli blank. Dersom en stemmeseddel 
oppgir for mange eller feil alternativer skal kun de korrekte alternativene på sedlene telles 
med i det endelige resultatet. Dersom det ikke er noen korrekte alternativer på en seddel, 
seddelen er uleselig, eller seddelen ikke er en korrekt stemmeseddel, skal den forkastes. Ved 
tvil om tolkningen av en stemmeseddel har desisjonskomiteen avgjørelsesmyndighet. 
 
8.7. Tellekorpset har ansvaret for å foreta opptelling av alle valg. Desisjonskomiteen har 
ansvaret for å holde oppsyn med tellekorpset og skal sammen med tellekorpset foreta 



omtelling dersom det er tvil om resultatet. Alle som stiller til valg til kan utnevne en 
representant som skal være tilstede under opptellingen. 
 
9. Valg 
 
9.1. Valgkomiteen skal innstille på valg av nytt sentralstyre og medlemmer til 
desisjonskomiteen. Sentralstyret innstiller på valg av ny valgkomité. Kun de som var 
nominert en måned i forkant av landstinget regnes som kandidater. Alle innkomne 
kandidater kan stille til valg, men kun til de vervene man opprinnelig var nominert til. 
Valgkomiteen kan selv nominere kandidater også etter fristen for nominasjoner har utløpt. 
Valgkomiteen kan ikke nominere kandidater etter utgangen av landstingets første dag og 
skal da presentere en full liste over alle nominerte. Valgkomiteen kan ikke nominere 
kandidater til leder senere enn én uke før landstinget. 
 
Arbeidsutvalget kan på samme måte nominere kandidater til valgkomiteen etter 
nominasjonsfristen har utløpt, men ikke senere enn utgangen av landstingets første dag. 
 
9.2. Alle som stiller til valg har rett til å holde en valgtale. De som stiller til leder har rett til to 
støttetalere. De som stiller til nestledere, sentralstyremedlemmer og/eller desisjonskomitee 
har rett til en støttetale hver. 
 
9.3. Ved flertallsvalg må en kandidat oppnå mer enn 50% av de avgitte stemmene for å bli 
valgt og hver enkelt plass velges for seg. Dersom en kandidat ikke oppnår mer enn 50% av 
stemmene i en valgrunde, avholdes en ny valgrunde hvor den kandidaten med færrest 
stemmer elimineres. 
 
9.4. Ved bruk av dataprogrammer for beregning av valgresultater skal disse kvalitetssikres 
av desisjonskomiteen. Ordstyrerbordet, desisjonskomiteen og de aktuelle kandidatene skal 
ha rett til å se en skriftlig journal av utregningen av valgresultatet. Ved bruk av slike 
programmer skal alltid en skriftlig løsning ligge til grunn i form av stemmesedler e.l. 
Kildekode til slike programmer skal være åpen og tilgjengelig for alle deltagere på 
landstinget. 
 
10. Diverse 
 
10.1. Følgende flertallsdefinisjoner legges til grunn på landstinget: 

a) Med alminnelig flertall menes flertallet av avgitte stemmer. Avholdende, blanke og 
forkastede stemmer teller ikke med i resultatet. Ved stemmelikhet faller et forslag. 
b) Med simpelt flertall menes det største antallet stemmer avgitt for et forslag. 
c) Med 2/3 og 3/4 flertall menes det definerte nødvendige antall avgitte stemmer for 
et forslag. Avholdende, blanke og forkastede stemmer teller i praksis imot forslaget. 
d) Med absolutt flertall menes mer enn halvparten av stemmene til samtlige som har 
stemmerett i organet. Avholdende og blanke stemmer teller i praksis imot forslaget. 
 

10.2. Med delegat menes en person som møter med tale-, forslags- og stemmerett. Med 
observatør menes en person som møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. 



Gjester innvilges tale- og evt. forslagsrett i aktuelle saker 
 
10.3. Vedtektene til Hyperion er hevet over denne forretningsorden. Desisjonskomiteen 
skal tolke forretningsorden, vedtektene og vedtak fattet av landstinget. Komiteens tolkninger 
kan kun overprøves av landstinget med simpelt flertall, eller med 2/3 flertall dersom 
komiteen er enstemmig. 
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Forslag til Arbeidsprogram 2022 
 
Vedlagt finner dere sentralstyrets utkast til arbeidsprogram for 2022. Dette ønsker vi 
deres tilbakemeldinger på for å lage en endelig innstilling til Landstinget 2021. 
 
Om arbeidsprogram 
Arbeidsprogrammet sier noe om overordnet hva Hyperion skal gjøre i løpet av et år 
og hvilke prioriteringer man skal gjøre for året som kommer. 
 
Arbeidet med programmet skjer gjennom en arbeidsgruppe nedsatt av sentralstyret 
og har i 2021 bestått av 1. nestleder Laila Oftedal Voll og sentralstyremedlemmer 
Martin Rolland og Martine Hagen. Arbeidsgruppen har hatt møter gjennom året og 
har tatt opp saken til diskusjon i Sentralstyret. 
 
Arbeidsgruppen har strøket og omformulert noen avsnitt som blir utdaterte med den 
planlagte overgangen til en ny organisasjonsform. Disse har blitt endret til å være 
mer oppdaterte til forslaget til overgang som fikk positiv respons på RS0121. 
Arbeidsgruppen har i tillegg fjernet konkrete referanser til arrangementer og lagt til 
spesifiseringer om interesseforbund og det fremtidige arbeidet Hyperion bør gjøre 
overfor interesseforbundene.  
 
De konkrete endringene er: 

- Strøket avsnittet om å skrive oppdaterte vedtekter til en særforbundsmodell 
- Erstattet første avsnitt under “Fremtidens Hyperion” med oppdaterte tanker 

for veien videre 
- Omformulerte første avsnitt under “Kompetanse og medlemstilbud i 

overgangen” til mer oppdaterte tanker og la til en setning om jevnlig 
oppfølging og dialog med interesseforbundene 

- Strøk eksemplifisering av de konkrete prosjektene “Hypercamp og 
heltinneprosjektet” under “Kompetanse og medlemstilbud i overgangen” og la 
til en setning om at Hyperion skal opprette nettverk for å styrke 
ressurspersoner innenfor de forskjellige interesseområder. Begrunnelsen for 
strykingen er at vi med potensielt omfattende økonomiske innstramminger 
ikke bør spesifisere konkrete prosjekter som skal gjennomføres 

- La til “og normalisere” på verdien av nerdekultur under “Politikk og kulturliv” 
- La til en ny siste setning under “politikk og kulturliv”: “Hyperion ønsker å støtte 

opp  interesseforbund som vil uttale seg om sitt interessefelt eller arbeide 
politisk for sitt interessefelt.” 

- Strøk en overflødig setning om kompetansebygging under “Medlemskontakt 
og bærekraftig frivillighet” og la til en setning om rekruttering av nye frivillige 
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Punkter til diskusjon: 
- Bør arbeidsprogrammet betydelig endre form som følge av 

overgangen til en ny organisasjonsmodell? 
- Hva er tankene om tiltakene tilknyttet interesseforbundene? Er det noen 

steder det bør strykes eller suppleres med noe om Hyperions arbeid med 
interesseforbund? 

- Er fokusområdene rett prioritert eller bør man stryke/nedprioritere noen 
områder for å kunne fokusere mer på andre? 

- Er det noen viktige saker dette forslaget ikke dekker? 
 
God debatt! 
 
 
Vedlegg: 

- Utkast Hyperions arbeidsprogram 2022 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Laila Oftedal Voll, Martine Hagen og Martin Rolland 

Arbeidsgruppa for Arbeidsprogram 2022 
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Utkast Hyperions arbeidsprogram 2022 
Hyperions arbeidsprogram legger føringer og setter prioriteringer for 
sentralleddets 
arbeid det kommende året. Dette dokumentet er Landstingets overordnede mål som 
de ønsker at Sentralstyret skal oppnå. Det er opp til de tillitsvalgte å til enhver tid 
velge metode og form på sitt arbeid for å maksimere effekten av Hyperions 
ressurser. Hyperions hovedoppgave er å støtte forbundene og medlemsforeningene, 
og hjelpe dem til å mestre de utfordringene de opplever. For å gjøre dette må 
organisasjonen prioritere aktiviteter som svarer til medlemsforeningenes behov. 
 
Fremtidens Hyperion 
Hyperion skal arbeide for å styrke eksisterende og nyopprettede interesseforbund 
med den nye modellen, med mål om å langsiktig få til en fullstendig overgang til en 
paraplyorganisasjon.  
 
Organisatorisk overgang til særforbundsmodellen 
For en vellykket overgang til særforbundsmodell, er forbundet avhengig av 
tilstrekkelig finansiering. Hyperion må jobbe aktivt opp mot Kulturdepartementet 
med mål om å sikre forutsigbar støtte i statsbudsjettet.  
 
Kompetanse og medlemstilbud i overgangen 
Assistanse i forbindelse med innlemmelse av foreningene i interesseforbund vil være 
en nødvendighet for at alle foreningene skal bli medlem av et interesseforbund. 
Hyperion skal fortsette å jobbe for at alle foreninger har tilstrekkelig med 
informasjon om prosessen, og bistå foreninger i opprette interesseforbund eller 
finne eksisterende forbund som passer for den enkelte forening. Det er også viktig å 
prioritere jevnlig oppfølging og dialog med interesseforbundene.  
 
Under den organisatoriske omveltningen er det viktig at Hyperion opprettholder det 
fantastiske miljøet på tvers av interessene gjennom prosjekter der foreninger kan 
møtes for å utveksle erfaringer, vise fram sine interesser og bygge fellesskap på 
tvers av interesser i nerdekulturen. Hyperion skal også opprette nettverk for å samle 
og styrke ressurspersoner innenfor de forskjellige interesseområdene.  
 
Politikk og kulturliv 
Hyperion er en viktig og nødvendig stemme i det norske politiske landskapet. 
Medlemsforeningene opplever flere utfordringer knyttet til tilgang på lokaler, 
støtteordninger og gode rammevilkår. Derfor må Hyperion drive med politisk arbeid i 
henhold til den politiske strategien på vegne av medlemsforeningene, og synliggjøre 
og normalisere verdien av nerdekultur. 
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Sentralleddet bør i hovedsak rette seg mot nasjonale myndigheter, men 
også 
samarbeide tett med foreninger om fylkeskommunal og lokal påvirkning. Hyperion 
kan bistå foreninger i møte med politikere, media og byråkratiet. Hyperion skal 
fortsette å være et naturlig kontaktpunkt for politikere, og andre samfunnsaktører. 
 
Kulturelt skal Hyperion være et talerør for fantastiske interesser, og jobbe for at de i 
større grad er representert i det norske kulturlivet. Dette eksempelvis gjennom 
deltagelse på kulturarrangementer, og å bidra til mediedekning av nerdekultur 
gjennom relevante debatter, arrangementsdekning, artikler og annet innhold i 
Magasinet Pegasus eller andre mediehus. Hyperion ønsker å støtte opp 
interesseforbund som vil uttale seg om sitt interessefelt eller arbeide politisk for sitt 
interessefelt. 
 
Medlemskontakt og bærekraftig frivillighet 
I overgangen til en ny organisasjonsstruktur øker behovet for antall tillitsvalgte i 
Hyperion sine forbund. Dette fører til at behovet for frivillig arbeidskraft vil øke. 
Hyperion bør jobbe med rekruttering av nye frivillige og arbeide mot mer mangfold i 
forbundet. 
 
Hyperion skal tilby foreningsbesøk, møteplasser, og kursing til medlemsforeningene, 
interesseforbund og regionslag innen organisasjonsdrift, ledelse, bærekraftig 
frivillighet og økonomistyring. Det bør etterstrebes lav terskel for kommunikasjon 
opp mot sentrale og regionale ledd, samt foreningene seg imellom. Hyperion skal 
aktivt oppsøke aktuelle miljøer, skoler, universiteter og etablerte organisasjoner, for å 
rekruttere nye medlemsforeninger til forbundet. 
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Forslag til Politisk program 2022 
 
Bakgrunn for saken 
Hvert år skal Landstinget vedta et politisk program, som gir uttrykk for Hyperions 
politiske standpunkter og forteller sentralleddet hvilke politiske saker de skal rette 
fokus mot i det kommende året. Det er sentralstyrets ansvar å utarbeide et forslag 
og innstille på programmet. Arbeidet med programmet skjer gjennom en 
arbeidsgruppe nedsatt av sentralstyret på årets første styremøte. I 2021 består 
denne arbeidsgruppen av 2. nestleder Mathias Jørgensen og 
sentralstyremedlemmer Max Hauge og Sofiya Stray. For å gjøre det ferdige forslaget 
så godt som mulig ønsker vi veldig gjerne tilbakemeldinger fra representantskapet 
for arbeidet videre. 
 
De viktigste endringene i utkastet for 2022 
Utkastet for 2022 er i stor grad veldig likt programmet for 2021. Det er hovedsakelig 
tre ting som skiller utkastet fra årets program. 
 
Det første er at utkastet for 2022 har gjennomgått en ganske omfattende 
omstrukturering fra året før. Dette har ikke hatt noen innvirkning på innholdet i 
punktene, bare hvor i dokumentet og hvilken underoverskrift de er plassert under. De 
mest merkbare endringene her er en egen underoverskrift for støtteordninger og en 
egen for datakultur.  
 
Den andre store forskjellen er forslaget til ny hovedprioritering. Her er det formulert 
en hovedprioritering som retter fokus mot barn og unges deltakelse i det frivillige 
organisasjonslivet.  
 
Den tredje og siste merkbare endringen er et fornyet standpunkt på e-sport. Mye av 
punktet om e-sport i programmet for 2021 er bevart, men det er lagt til avsnitt hvor 
fokuset er på e-sport som fritidsaktivitet og forskjellen mellom e-sport og gaming. 
 
Utover dette er det noen omskrivninger som er gjort, men som ikke er av betydning 
for innholdet. Det er lett å sammenligne utkastet for 2022 med programmet for 2021 
for å få oversikt over alle endringene i detalj. 
 
NB!: Merk at programmet ikke er helt ferdig og at det er noen ting som kommer til å bli 
endret/flyttet på fram til det endelige forslaget legges frem på Landstinget 2021. Dette 
gjelder hovedsakelig struktur og ordbruk. 
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Punkter til diskusjon: 
- Er struktureringen til programmet logisk og enkel å forstå? 
- Burde det være noen punkter mer spesifikt rettet mot gjenoppbyggingen av 

forbundet etter koronapandemien?  
- Er posisjonen på e-sport lett å forstå? 
- Er det denne posisjonen Hyperion skal ha i forhold til e-sport og gaming? 

 
God debatt!:) 
 
Vedlegg: 

- Utkast Politisk program 2022 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Mathias Jørgensen, Max Hauge og Sofiya Stray 
Arbeidsgruppen for Politisk program 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Politisk Program 2022 
Hyperion er en landsomfattende organisasjon for barn og ungdom som engasjerer 
seg i de fantastiske fritidsinteressene. Barn og unge skal kunne drive med, og 
skape egne arenaer for de fritidsinteressene de selv ønsker. For å oppnå dette er 
det viktig med en sterk frivillighet, anerkjennelse av nerdekultur som selvstendig 
fritidsinteresse og kulturuttrykk, og tilstrekkelig med tilgjengelige møteplasser der 
barn og unge kan drive med de interessene de ønsker, på sine egne premisser. 
 
Hovedprioritering 
Det er et bredt spekter av fritidsinteresser for barn og unge, og disse er kontinuerlig i 
endring. Det burde være lett å skape et eget organisert fellesskap, rundt egne 
interesser på sine egne premisser. For at alle skal få muligheten til å utøve 
interessene sine i et trygt fellesskap burde det bli betydelig lettere for barn og unge 
selv å drive og delta i organisert frivillighet. 
 
I tillegg til dette kan det være vanskelig for mange unge å bli med i foreninger med få 
jevnaldrende medlemmer og ansvarspersoner. Det burde derfor være visse 
betingelser for organisasjoner og foreninger med barn og unge som målgruppe om å 
inkludere de unge i planleggingen og gjennomføringen av aktivitet. 
 
Frivillighet og kultur 
 
Medlemsdemokrati 
Barne - og ungdomsfrivilligheten er en god, trygg, og inkluderende arena som skaper 
varige verdier for samfunnet. Frivilligheten gir barn og unge mulighet til å utvikle 
vennskap, oppleve mestring og innflytelse, og delta i demokratiet for forme sin egen 
fritid. For å bevare dette må frivilligheten forankres i demokratiske prinsipper og 
institusjoner, som gir medlemmene direkte innflytelse. 
 
Utvidelse av ungdomsbegrepet 
Ungdomskultur er i stadig utvikling, og for å ivareta moderne ungdom og deres 
interesser, bør aldersgrensen for ungdom heves fra 26 til 30 år, i tråd med EUs 
definisjon av “young people”. Frivillige ungdomsorganisasjoner bør ha gode nok 
rammer til å favne om hele målgruppen sin.  
 
Verdigrunnlag og anerkjennelse 
Fantasi, lek og spill har egenverdi. De fantastiske fritidsinteressene er en kreativ, 
engasjerende, og mangfoldig kultur med enormt potensiale. Nerdekulturen er en 
viktig og voksende del av dagens ungdomskultur, og må tas på alvor, utfordres og 
støttes på lik linje med andre og mer tradisjonelle fritidsinteresser. De bør 



anerkjennes for sin egenverdi, og trenger ikke å høre til under de tradisjonelle 
kulturuttrykkene.  
 
Den Kulturelle Skolesekken 
Den Kulturelle Skolesekken (DKS) er statens hovedsatsing på kultur i skolen. DKS er 
mange barns første møte med kunst og kultur. Å introdusere spill som kultur i skolen 
er med på å heve spill som kulturform, skape flere arenaer for kunstnere innen spill, 
og gjøre det lettere for spillinteressert ungdom å finne hverandre og skape sosiale 
fellesskap. Derfor bør “spill og interaktive medier” bli lagt inn som en permanent 
kunst- og kulturform innenfor DKS. 

 
Støtteordninger 
 
Direkte statsbevilgning 
For å kunne tilby frivilligheten som driver med nerdekultur den strukturen og 
kompetansen nødvendig for å kunne vokse og utvikle seg, bør Hyperion motta 
direkte bevilgning av statlige midler. 
 
Statlige støtteordninger 
Det skal være lett å drive med frivillighet i Norge, og det er regjeringen og Stortingets 
oppgave å legge til rette for dette ved å sikre tilstrekkelig og forutsigbar finansiering 
av frivillige organisasjoner. Staten bør øke ordninger som gir frivillige organisasjoner 
tilgang på frie midler, slik som nasjonal grunnstøtte, Frifond og momskompensasjon. 
Støtteordningene må distribueres på en rettferdig måte, uten overkompliserte krav 
som står til hinder for barne- og ungdomsfrivilligheten. 
 
Regionale og lokale støtteordninger 
Kommune-, fylkes- og landegrenser er mindre definerende for hvor ungdommer 
driver aktivitet enn det var før. Mer kommunikasjon foregår på nett, og barn og unge 
reiser mer for å drive aktivitet. Støtteordninger burde reflektere dette ved å fjerne 
eller endre betingelser om lokal tilhørighet og lokale medlemmer. Dette vil gjøre 
støtteordninger lettere tilgjengelig for foreninger som har ikke har stedsspesifikk 
aktivitet, eller har deltakere fra større geografiske områder. Dette vil igjen gi flere 
muligheten til å delta, som vil føre til at ungdomsfrivilligheten vokser og utvikler seg.  
  
Grasrotandelen 
Grasrotandelen skaper unødvendig konkurranse innad i frivilligheten fordi større og 
mer synlige organisasjoner har større sjanse for å få støtte. Ordningen bør legges 
ned eller omstruktureres slik at den gagner frivillige organisasjoner likt.  
 
Momskompensasjon 



Momskompensasjonsordningen gjør det lettere for frivillige organisasjoner å gå til 
innkjøp av utstyr nødvendig for å skape god aktivitet, og har vært et løft for norsk 
frivillighet. Ordningen bør utvides slik at frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner 
kan få full momskompensasjon. 

 
Momsfritak 
Momsfritak på billettsalg til kulturarrangementer, herunder datatreff og 
spillfestivaler, har vært et avgjørende tiltak for drift av disse. Den økonomiske 
belastningen moms på billettsalg utgjør, er svært utfordrende og potensielt 
ødeleggende for frivilligheten bak arrangementene. Det er derfor viktig at fritaket 
opprettholdes.  

 
Kultur-støtteordninger 
Fantastiske fritidsinteresser er et selvstendig og fullverdig kulturuttrykk, på lik linje 
med film, litteratur, visuell kunst, scenekunst og musikk. Dette bør reflekteres i 
offentlige kultursatsninger og det burde sitte personer i Kulturrådet med utfyllende 
kunnskap om de fantastiske fritidsinteressene. Kunstnere og kunstprosjekter 
innenfor fantastiske kulturuttrykk bør få støtte av det offentlige på lik linje med de 
tradisjonelle kunstformene.  
 
Kulturrådets festivalstøtte bør innrettes på en uttrykksnøytral måte, slik at også 
dataparty og spillfestivaler kan søke på den. For å følge opp Dataspillstrategien 
Spillerom, bør NFI opprette egne øremerkede tilskudd for frivillig organiserte 
datatreff og spillarrangement. På sikt bør det opprettes et eget institutt for dataspill, 
slik det allerede eksisterer for for eksempel film. 
 
De nye kulturuttrykkene er likeverdige fritidsaktiviteter, og bør derfor ha egne 
støtteordninger.  
 
Datakultur 
 
Dataspillnasjonen Norge 
Dataspill er den største fritidsinteressen blant ungdom i dag, og må behandles både 
som en næring og som en kulturform. For å styrke Norge som en dataspillnasjon må 
man også styrke kulturen rundt spill, ved å fremheve og satse på de felles 
møteplassene for både konsumenter og produsenter av kulturen, som spillfestivaler, 
cons og LAN. 
 
Kravet om at dataspill under utvikling må være norskspråklige for å motta støtte, 
ødelegger for utviklingen av dataspill som bransje i Norge. Dataspill er et stort 
internasjonalt marked, og derfor bør også støtteordningene for næringen i Norge 



reflektere dette. Et eget Norsk dataspillinstitutt vil være det ideelle organet for å 
håndtere slike spørsmål, da det vil ha større kompetanse på feltet enn NFI. 
 
E-sport og gaming 
E-sport er en voksende interesse innenfor datakultur, både i Norge og resten av 
verden. Det har gjort at mange barn og unge ønsker å delta i denne interessen 
profesjonelt. Det bør etterstrebes at e-sportutøvere får gode vilkår og rettigheter, 
både for å løfte sporten, men også for å  forhindre utnytting av unge spillere. Det 
norske e-sportmiljøet bør ha et frivillig organisert fellesskap i bunnen.  
 
Samtidig som det er viktig å anerkjenne behovene til det profesjonelle aspektet ved 
e-sport, bør det hovedsakelig løftes frem som hobby og fritidsinteresse. I likhet med 
idrett, er det mange som kun ønsker å delta i e-sport som fritidsinteresse og ikke er 
interessert i det profesjonelle. Derfor må man sørge for at e-sportklubber skal tilby et 
inkluderende fritidstilbud. 
 
Det er også viktig å huske at konkurranseaspektet ved e-sport ikke er for alle, og at 
mange kun vil ha et tilbud om mer lavterskel gaming. Man må sørge for at de som 
ønsker å drive med gaming kun som fritidsinteresse og for gøy, også har midler og 
mulighet til det innenfor organiserte og egenorganiserte rammer. All e-sport er 
gaming, men ikke all gaming er e-sport. 
 
Lootbokser 
Lootbokser har de siste årene vært en økende trend i dataspill. Noen kan selges 
videre i eller utenfor spillet og kan fungere som pengespill. Spill som inneholder 
lootbokser bør merkes og reguleres, samtidig som det er viktig at det offentlige ser 
nyansen i problematikken, slik at reguleringer ikke går på bekostning av 
fritidsinteressen. Spill rettet mot yngre barn, bør ikke oppfordre til 
mikrotransaksjoner. 

 
Tilgjengelighet og deltakelse 
 
Lokaler 
Egnede lokaler er en forutsetning for å drive frivillig aktivitet. Offentlige områder som 
skoler, biblioteker, samfunns- og kulturhus, idrettsanlegg og friluftsområder må være 
rimelige og tilgjengelige for frivilligheten. Utleie av offentlige bygg må skje på like 
premisser, der all ungdomskultur bli ivaretatt, uavhengig av interesseområde.  
 
Møteplasser for frivilligheten må være tilpasset alle typer ungdomskultur og deres 
behov. Ved restaurering eller nybygging av offentlige bygg, må det sikres 
infrastrukturer som legger til rette for ulike former for frivillig aktivitet, også 



spillfestivaler, cons og dataparty. I tillegg bør det bli lettere for frivillige 
organisasjoner å få tilgang til lagerplass, da dette gjør det lettere å opprettholde 
aktivitet. 
   
Biblioteker og fritidsklubber 
Det er viktig å anerkjenne viktigheten av nerdekulturen, og tilrettelegge for at den kan 
vokse, slik at alle har mulighet til å delta i fellesskapet, uansett økonomisk situasjon. 
Derfor bør det opprettes utleieordninger for utleie av datamaskiner og lignende 
utstyr, slik at flere kan delta på f.eks. LAN og e-sportøvelser. Fritidsklubber, 
biblioteker og lignende offentlige tilbud må tilpasses ungdommens interesse i 
dataspill og annen nerdekultur, både med kompetanse og riktig utstyr. 
 
Nerdeinteresser må inkluderes i bibliotekenes utvikling som aktivitetssentre. 
Bibliotekene bør ha et godt utvalg innen tegneserier, brett- og rollespill, rollespillbøker 
og dataspill. Disse produktene bør integreres i bibliotekene sin utlånsordning, både 
fysisk og digitalt. 
 
Møteplasser for nerdekultur 
Alle barn og unge bør ha tilgang til møteplasser der de kan utøve sin fritidsinteresse 
med jevnaldrende og likesinnede, og drive med sin hobby på sine egne premisser. 
Møteplasser for nerdekultur er en stor ressurs for å skape vennskap, og bør støttes 
opp om på lik linje med idrett og andre fritidsinteresser. 
 
De fleste nerdearrangementer i Norge er i dag drevet av frivilligheten. Dette er 
arrangementer av ungdom, for ungdom, som ofte etterstreber å ha lave 
deltakerkostnader. Det er tilbud som jobber for å sikre at alle skal kunne delta i et 
sosialt fellesskap uansett økonomisk eller sosial bakgrunn. Man skal tilrettelegge for 
at disse skal kunne ha lave deltakerkostnader. 
 
Spillkultur som fritidstilbud 
Det er stort potensiale i oppbygging av nerdete fritidsinteresser som fritidstilbud for 
barn og unge. Mange av våre medlemsforeninger driver med faste, jevnlige, 
organiserte aktiviteter som gir mulighet for tilhørighet over tid. De bør derfor 
behandles på lik linje med andre fritidstilbud. Et eventuelt fritidskort skal kunne 
brukes på medlemskap og aktivitet i frivillige organisasjoner som driver 
aktivitetsbasert rekruttering. 
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Interesseforbund 
 
Bakgrunn for saken 
En stor endring vil bli foreslått på Landstinget 2021. Dette vil være å opprette et nytt 
sentralt organ kalt Interesseforbund som vil bistå i å samle foreninger etter 
interesseområde.  
 
Dette er et resultat av en lengre prosess som tok utgangspunkt i 
Organisasjonsutvalgets rapport som ble overlevert til Hyperion sitt sentralstyre 
desember 2018. I denne rapporten ble det foreslått tre endringer til forbundets 
struktur. Siden 2019 har Hyperion sitt sentralstyre prøvd å realisere denne 
overgangen, men har støtt på flere hinder på veien, nevneverdige korona pandemien 
som har truffet frivilligheten hardt.  
 
Sentralstyret foreslår nå en mindre omfattende endringer av forbundet ved å 
opprette Interesseforbund. Vi oppfordrer alle til å lese vedlegget om 
interesseforbund, i tillegg til å se grundig over det første formelle forslaget fra 
sentralstyret.  
 
Ny intern struktur i forbundet 
Samtlige av foreningene vil i denne modellen fortsatt være en del av Hyperions 
søknadsgrunnlag til Fordelingsutvalget og LNU. Denne modellen utøver først og 
fremst en intern omstrukturering, både av miljøene men også økonomiske midler. 
Interesseforbund vil være semi-selvstendige organisasjoner som skal bistå i å 
representere foreninger med et gitt interesseområde, skape møteplasser og 
representere dette feltet både eksternt og internt. Det er en intensjon fra sentralstyret 
at interesseforbundene skal få driftsstøtte av Hyperion sitt sentrale budsjett.  
 
I arbeidsprogrammet til Hyperion i 2021 står det “Hyperion skal fortsette arbeidet 
med overgangen til særforbundsmodellen, med mål om at overgangen er fullført 
innen 2022.”. Særforbund har tidligere betydd at Hyperion skal gå over til å bli en 
paraplyorganisasjon, der hvert interessefelt vil måtte etablere og drifte sin egen 
nasjonale barne- og ungdomsorganisasjon under Hyperion.  
 
Sentralstyret har siden 2019 jobbet med å prøve å realisere denne overgangen, med 
utgangspunkt i Organisasjonsutvalgets rapport som ble tildelt sentralstyret i 
desember 2018. I løpet av de to siste årene har det blitt funnet ytterligere fordeler og 
ulemper, og en del hindringer som kan utsette flere av foreningene og miljøene som 
finnes i Hyperion for enorm risiko. Det er allikevel et sterkt ønske og behov for en 
omorganisering av forbundet slik det står i dag.  
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Etter dialog med de relevante miljøene for dannelse av særforbund er det 
spesielt pekt på behovet for en intern samling av miljøene, autonomitet 
og økt frihet i organisering av aktivitet tilknyttet sine spesifikke miljøer.  
 
Særforbund -> Interesseforbund 
Da sentralstyret begynte arbeidet for å se på muligheten for å endre forbundets 
struktur var det ingen som kunne se for seg korona pandemien. Etter vel over ett år 
med begrenset aktivitet har frivillighet i Norge blitt truffet hardt. Hyperion og våre 
foreninger har hatt mindre aktivitet enn vanlig år, og som konsekvens færre 
medlemmer og nye engasjerte tillitsvalgte har blitt rekruttert.  
 
På representantskapet våren 2021 ble det vedtatt at sentralstyret til Hyperion ikke 
lenger skulle jobbe for å gjøre en umiddelbar overgang til særforbundsmodellen slik 
det har vært diskutert tidligere, og heller gjøre enn mildere omstrukturering av 
forbundet ved opprettelse av interesseforbund, og presentere det endelige forslaget 
på Landstinget 2021. 
 
Hva er et interesseforbund? 
Samtlige av foreningene vil i denne modellen fortsatt være en del av Hyperions 
søknadsgrunnlag til Fordelingsutvalget og LNU. Denne modellen utøver først og 
fremst en intern omstrukturering, både av miljøene men også økonomiske midler. 
Interesseforbund vil være semi-selvstendige organisasjoner som skal bistå i å 
representere foreninger med et gitt interesseområde, skape møteplasser og 
representere dette feltet både eksternt og internt.  Det er en intensjon fra 
sentralstyret at interesseforbundene skal få driftsstøtte av Hyperion sitt sentrale 
budsjett. 
 
Får vi fortsatt frifondsmidler? 
Ved innlevering av årsrapport vil foreningene få valget om å tilknytte seg et 
interesseforbund. Alle foreninger vil selv velge hvilket særforbund de vil ha tilhørighet 
til, og det vil også være anledning å stå frittstående, eller opprette mindre 
særforbund som ikke dekker de nasjonale kravene til å bli en egen organisasjon men 
heller egne krav satt av Landstinget.  
 
 
 
 
 
 
 
Sentralleddet vil fortsatt søke på vegne av alle foreningene, men fordelingen vil skje 
på en av fire måter: 
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● Medlem/lokallagsbasert 
○ Er foreningen del av et særforbund som har vedtatt denne løsningen vil 

fordelingsnøkkelen være tilnærmet lik tidligere og Hyperion vil utbetale 
Frifondsmidler direkte til foreningen 

● Prosjektbasert 
○ Er foreningen del av et særforbund som har vedtatt denne løsningen vil 

de kunne søke sitt interesseforbundets styre om prosjektstøtte. 
Særforbundets styre vil være bevilget en sum fra Hyperion, etter LNUs 
kriterier for prosjektstøtte. 

● Egendefinert 
○ Er foreningen del av et interesseforbund som har vedtatt denne 

løsningen vil forening på den ene siden ha anledningen til å søke 
interesseforbundets styre om prosjektstøtte. På den andre siden vil 
Hyperion utbetale en redusert andel Frifondsmidler direkte til 
foreningen 

● Frittstående forening 
○ Foreningen vil få Frifondsmidler direkte fra Hyperion, etter 

fordelingsnøkkel vedtatt av Landstinget. 
 
Kommer vi til å ha regionslag? 
Regionslag vil fungere relativt likt som før. Alle foreninger har en geografisk 
plassering og vil dermed som konsekvens også ha formell tilhørighet til én av 
Hyperions regionslag. Regionslagene skal eksistere som bindeledd og og bistand på 
tvers av interessene på et regionalt nivå slik som før. Ettersom at alle foreninger 
fortsatt er medlem av Hyperion vil det ikke skje noen endring her. 
 
Dere finner også mer utfyllende informasjon om interesseforbund i høringen til 
vedtekter og organisatoriske retningslinjer. 
 

Vedlegg til saken 
- Forslag til endring av organisatoriske retningslinjer 
- Høring: Vedtektsendringer 
- Organisasjonskart, foreslått modell 
- Internt Hierarki, foreslått modell 
- Frifond - Foreningsnivå 

 
Med vennlig hilsen 
Vincent Mainardi 
Leder 

https://drive.google.com/file/d/1wHIB3bsHvfc0J01NBtAF8PvWnUsN4StC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OAukNAUf8ewaJ2Pq5mR41zbwMD3kPb2Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R9BORdwt0e8V1XqebWUMvPIT-vjqFf4U/view?usp=sharing


Forslag til endring av organisatoriske retningslinjer 1 

 2 

Alle forslagene presentert dreier seg om interesseforbund. Det eneste unntaket er 3 

endringsforslaget på punkt 6.5 som handler om hvilket medlemsår Hyperion sine 4 

medlemsforeninger skal motta Frifond fra. Ny tekst i organisatoriske retningslinjer er uthevet 5 

i kursiv. 6 

 7 

4.10 Interesseforbund 8 

Valgkomiteen skal bistå interesseforbundene ved valg av styre dersom interesseforbundene 9 

selv ønsker det. 10 

 11 

6.5 Beregning av poeng  12 

Hver forening får tildelt en sum poeng som blir brukt videre for å beregne hvor mye støtte 13 

foreningen skal få. For tildelingen i 2022 gis tilskuddet på bakgrunn av antall tellende 14 

medlemmer fra 2019, 2020 eller 2021. Foreninger velger selv hvilket medlemsår de ønsker å 15 

benytte seg av under levering av årsrapport. Medlemstallet utgjør poengstøtten som gis i 16 

tillegg til grunnstøtten som alle foreninger får. 17 

 18 

For å avgjøre hvor mye foreningene får i poengstøtte, trekkes administrasjonsandelen og 19 

midlene betalt ut som grunnstøtte fra den totale frifondspotten Hyperion har mottatt fra 20 

LNU. 21 

 22 

Pengene som er igjen fordeles så utover det totale antallet poeng alle foreningene har tjent 23 

opp. Foreningene får tildelt en pengesum lik grunnstøtte + poengstøtte. Den totale modellen 24 

ser da slik ut: 25 

 26 

● Hvert tellende medlem gir foreningen 1 poeng. Har foreningen mer enn 20 tellende 27 

medlemmer tildeles 40 bonuspoeng  28 

● Total poengstøtte =  total frifondspott fra LNU – grunnstøtte – administrasjonsandel 29 

● Poengpott = totalt antall poeng alle foreningene har til sammen 30 

● Penger per poeng = total poengstøtte / poengpott 31 

 32 

6.7 33 

Dersom en forening ikke ønsker å følge interesseforbundets forslag til utdeling av frifondstøtte 34 

har de rett til å melde seg ut av interesseforbundet så lenge de gjør det før fristen for 35 

innlevering av årsrapporten. 36 

 37 

 38 

8 Interesseforbund 39 

 40 

8.1 Generelt 41 

Interesseforbund er en del av Hyperion sin sentrale drift for medlemsforeninger å samle seg 42 

for å bedre representere sine spesifikke interesseområder innad i Hyperion. Ingen 43 

medlemsforeninger kan tvinges inn i et interesseforbund, og ikke alle interesser dekket av 44 

Hyperion behøver å ha sitt eget interesseforbund. 45 

 46 



8.2 Ansvarsområde 47 

 De skal bistå sentralstyret i å lage møteplasser for foreninger som driver med denne 48 

interessen, og lage særegne tilbud for foreninger tilknyttet denne interessen. 49 

 50 

8.3 Mandat 51 

Hvert interesseforbund har som mandat å bistå sentralstyret til Hyperion å skape aktivitet, 52 

møteplasser og tilbud for sitt spesifikke interesseområde. Ansvarsområde og oppgaver til hvert 53 

enkelt interesseforbund blir avgjort etter avtale mellom hvert enkelt interesseforbund og 54 

sentralstyret.  55 

 56 

8.4 Prosess for opprettelse av interesseforbund 57 

Dersom fem foreninger går sammen, kan de sende en søknad til sentralstyret i Hyperion om å 58 

opprette et interesseforbund. Dersom sentralstyret innvilger denne søknaden har foreningene 59 

som søker ansvar for å sette sammen et interimsstyre hvis eneste mandat er å avholde et 60 

årsmøte. På årsmøtet har alle foreninger som mener de har denne interessen anledning til å 61 

sende to delegater med stemme, forslag og møterett. Alle medlemmer i Hyperion har møte- og 62 

forslagsrett på årsmøtet. 63 

 64 

Ved avslag om oppretting av nytt interesseforbund kan saken ankes til representantskapet. 65 

Representantskapet kan med ¾ flertall velge å innvilge søknaden til et nytt interesseforbund.  66 

 67 

8.5 Prosess for årsmøte i Interesseforbund 68 

Et interesseforbund må avholde et ordinært årsmøte minst en gang i året. Alle foreninger som 69 

har meldt seg inn i et interesseforbund har stemme-, møte- og forslagsrett i tråd med 70 

interesseforbundets vedtekter.  71 

 72 

Årsmøtet til interesseforbundene må være avholdt senest én måned før innleveringsfristen til 73 

årsrapporten.  74 

 75 

8.6 Styresammensetning 76 

Det årsmøtevalgte styret i et interesseforbund skal bestå av maksimalt 60% representasjon fra 77 

ett kjønn, og minst 60% skal være 26 år eller yngre. 78 

 79 

8.7 Prosess for innmelding av forening i interesseforbund 80 

Foreninger kan melde seg inn i et interesseforbund dersom de anser det som relevant. Styret i 81 

et interesseforbund kan nekte foreninger medlemskap dersom de mener en forening ikke er 82 

relevant. En avvist forening kan anke saken til sentralstyret. 83 

 84 

Alle foreninger skal bli tilbudt medlemskap til et interesseforbund ved levering av årsrapport.  85 

 86 

8.8 Prosess for utmelding av forening i interesseforbund 87 

Dersom en forening ønsker å melde seg ut av et interesseforbund skal de kunne gjøre det ved å 88 

melde ifra til sentralstyret.  89 

 90 

8.9 Oppløsning av Interesseforbund 91 



Ved oppløsning av interesseforbund vil midler gitt et interesseforbund fra Hyperion for det 92 

daværende året måtte tilbakebetales til sentralstyret.  93 

 94 

 95 

9 Fordeling av midler til interesseforbund 96 

 97 

9.1 Fordeling av midlene 98 

Interesseforbund skal bistå sentralstyret i sentraldrift som er relevant for medlemsforeninger 99 

med deres hovedinteresse. De vil få anledning til å disponere sentrale driftsmidler til å utføre 100 

deres sentrale aktivitet.  101 

 102 

9.2 Fordelingsnøkkel 103 

Følgende fordelingsnøkkel skal tas i bruk fra og med 2023.  104 

Landstinget bestemmer hvor mye potten rammebudsjettposten Interesseforbund skal være på, 105 

vi markerer den med X.  106 

 107 

Alle interesseforbund etablert innen forrige regnskapsår mottar Y midler, der y = (0.5x) / antall 108 

interesseforbund 109 

  110 

Resten blir delt opp etter antall medlemsforeninger i interesseforbundene totalt, også delt ut til 111 

interesseforbundene basert på antall medlemsforeninger i de enkelte forbundene. 112 

 113 

I 2022 skal alle interesseforbund motta en oppstartsstøtte fastsatt av sentralstyret.  114 

 115 

9.3 Retningslinjer for pengebruk 116 

Skal følge Hyperion sine økonomiske retningslinjer vedtatt av sentralstyret.  117 

 118 

9.4 Restmidler 119 

Ubrukte midler overføres interesseforbundets budsjett for neste år. 120 

 121 



Høring: Vedtektsendringer
Ærede medlemsforeninger!

Her er Sentralstyrets foreløpige forslag til vedtektsendringer til Landstinget 2021.
Med tanke på omorganiseringen som det er tenkt at Landstinget skal vedta i 2021
ble det i januar 2021 nedsatt en egen arbeidsgruppe for vedtekter av Sentralstyret.

Her er alle endringene som er foreslått hittil. Det kan hende at det kommer flere
forslag fram mot Landstinget, men det som nevnes her og de vedlagte
endringsforslagene er de største og viktigste endringene som vil bli foreslått i år.

Hva er vedtekter?
Vedtektene er “lovene” til Hyperion, etter norsk lov naturligvis. De sier blant annet hva
forbundets navn og formål er og hvordan forbundet er organisert. Det er kun
Landstinget som kan fatte vedtak om eller endre på vedtektene. Det er Sentralstyret
som innstiller på vedtektsendringer.

Det er ikke pålagt å endre på vedtektene hvert år, men det er alltid lurt å sørge for at
de er oppdaterte og hensiktsmessige. I år omfatter de foreslåtte endringene
omorganiseringen av forbundet, som må stå i vedtektene for at en slik omveltning
skal kunne skje.

Fristen for å sende inn forslag til vedtektsendringer er  30. september 2021, men
skjemaet for å sende inn endringsforslag er ikke åpnet enda.

Endringsforslagene for LT 2021
Interesseforbund
Som sagt omfatter forslagene sendt ut på høring i all hovedsak en endring i
forbundet for å opprette egne interesseforbund internt.

For det første er det foreslått en ny paragraf 5 angående interesseforbundenes
formål og ansvarsområder, hvordan de skal opprettes og eventuelle konsekvenser
ved brudd på vedtektene eller andre Landstingsvedtak. Dagens paragraf 5 vil da bli
paragraf 6, og så videre.

Det andre er mer gjennomgående endringer i vedtektene som må til for at
interesseforbundene skal få representasjon i forskjellige organer. Her har
interesseforbundene i første omgang blitt gitt lik representasjon som regionslagene.
Interesseforbundene skal også etter avtale med sentralstyre, ettersom at de vil være
et sentralt verv, ta over deler av det eksterne og interne representasjons mandatet



for saker og situasjoner relevant til deres interesseområde.

Forhold til andre sentrale organer
Det er de organisatoriske retningslinjene som i stor grad tilsier hvordan et
interesseforbund skal forholde seg til sentralstyret på daglig basis. Et
interesseforbund vil bli en del av den sentrale driften. Sentralstyret er fortsatt pliktig
til å ha ansvar for den driften av forbundet, og interesseforbund skal fungere som et
ekstra mellomledd mellom foreninger og sentralstyret.

Interesseforbund vil kunne velge sine styremedlemmer på eget demokratisk hvis,
forslag til denne prosessen ligger i forslaget til organisatoriske retningslinjer.
Interesseforbund må likevel forholde seg til Hyperion sin desisjonskomite fordi de er
et sentralt organ, og vedtak fattet av Landstinget eller representantskapet som angir
dem.

Forhold til medlemsforeninger
Interesseforbund skal være et nytt bindeledd mellom foreninger med de samme
interessene, og være et ledd mellom sentralstyret og foreningene. I de
organisatoriske retningslinjene er det foreslått at interesseforbund vil få tilgang på
deler av det sentrale driftsbudsjett til å avholde aktiviteter, skape møteplasser, eller
annet de anser til å gagne deres interesseområde i Hyperion.

Foreninger vil selv velge om de vil være tilknyttet et interesseforbund eller ikke, og
det er ikke foreslått at det er obligatorisk å være i et. Interesseforbund vil kunne anse
foreninger tilknyttet dem som “medlemmer” av forbundet, men de vil ikke kunne søke
Frifond eller andre ordninger Hyperion søker på på vegne av disse foreningene.
Interesseforbund vil fortsatt få tilgang til medlemslister og annen informasjon hittil
forbeholdt sentralstyret og regionslag.

Et interesseforbund vil kunne inngå egne avtaler med eksterne aktører på bakgrunn
av foreninger tilknyttet dem, så lenge det ikke overskriver eksisterende avtaler
sentralstyret har gjort.

Representasjon i Sentralstyret
Sentralstyret har diskutert om interesseforbund skal ha egen representasjon i
Sentralstyret og dette er Sentralstyret positive til, men et ferdig forslag og
formulering på dette er ikke klart enda. Likevel ønsker vi gjerne å høre fra dere om
dette høres ut som en god ide eller ikke at interesseforbund skal få en plass i
sentralstyret.

Sentralstyret har foreslått to løsninger på dette:



Alternativ a. Hvert interesseforbund får en reservert plass i sentralstyret. Denne
plassen velger hvert interesseforbund selv hvem som får etter vedtak fra
interesse forbundets årsmøte.

Alternativ b. Hvert interesseforbund får en egen plass i sentralstyret, men
Landstinget skal velge denne kandidaten. Interesseforbund kan få anledning til å
innstille på denne kandidaten selv, eller gi det mandatet til valgkomiteen.

I begge løsningene foreslår sentralstyret uansett at dette ikke skal være aktuelt før
Landstinget 2022, slik at interesse forbundene får et år på å offisielt bli opprettet
internt i Hyperion.

God lesing!

Mvh
Arbeidsgruppa for vedtekter
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§ 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 
uavhengig. 74 
 75 

  76 
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§ 2. ORGANISASJON 77 

 78 
§ 2-1 79 
Hyperion er organisert lokalt gjennom enkeltstående medlemsforeninger, regionalt ved regionslag, 80 
interessebasert gjennom interesseforbund, 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 
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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 
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§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, regionlagenes årsmøter 177 
eller interesseforbundenes årsmøter. Dispensasjon fra disse kravene kan gis av Sentralstyret etter 178 
søknad. 179 
 180 

§ 5. Interesseforbund 181 
 182 
§ 5-1 183 
Interesseforbundene skal: 184 

● Fremme Hyperions formål og grunnprinsipper innenfor sine interesseområder blant de fantastiske 185 
fritidsaktivitetene.  186 

● Legge til rette for samarbeid mellom medlemsforeninger tilknyttet interesseforbundet 187 
● Være kontaktledd mellom Hyperion sentralt og medlemsforeninger tilknyttet interesseforbundet 188 
● Arbeide for at alle får mulighet til å drive med aktivitet innenfor interesseområdet, samt ivareta og 189 

utvikle denne kulturen. 190 
 191 
Et interesseforbund må ha egne demokratiske vedtekter med et årsmøte som øverste organ, der de tilsluttede 192 
medlemsforeningene velger årsmøterepresentantene. Et interesseforbund skal ha en selvstendig økonomi 193 
og et årsmøtevalgt styre.  194 
 195 
Et interesseforbund kan kreve kontingent fra sine medlemsforeninger, men manglende innbetaling av 196 
kontingent kan ikke påvirke foreningens medlemskap i Hyperion. 197 
 198 
Sentralstyret kan helt eller delvis delegere fullmakter som ordinært tilhører Hyperion sitt sentralstyre, til et 199 
interesseforbund. 200 
 201 
§ 5-2 202 
Et interesseforbund kan opprettes dersom minst fem medlemsforeninger ønsker å opprette et 203 
særforbund etter instruksene i de organisatoriske retningslinjer. Et interesseforbund må godkjennes 204 
av sentralstyret med ⅔ flertall for å bli godkjent i forbundet.  Et interesseforbund er avgrenset til å 205 
omfatte et mer spesifikt interesseområde blant Hyperion sine medlemsforeninger. Ved oppløsning av 206 
et interesseforbund må fordelingen av forbundets midler godkjennes av Sentralstyret. Tilknyttningen 207 
til et interesseforbund utgjøres av de medlemsforeningene som er medlemmer av Hyperion, og som 208 
har tilknytning til forbundets interesseområde.  209 
 210 
§ 5-3 211 
Ved opprettelsen av et interesseforbund må det avholdes et ordinært årsmøte innen seks måneder, der alle 212 
medlemsforeninger får anledning til å delta. Utfyllende regler om konstitueringen av nye interesseforbund, 213 
innenfor rammene i disse vedtektene og de organisatoriske retningslinjene, kan fastsettes av Sentralstyret. 214 
 215 
Hyperions Sentralstyre, Representantskap og Desisjonskomité skal ha forslagsrett til et interesseforbunds 216 
årsmøte, og skal ha rett til å kunne innkalle til ekstraordinært årsmøte. 217 
 218 
§ 5-4 219 
Et interesseforbund må følge Hyperions vedtekter og Landstingets vedtak. Ved brudd på dette kan 220 
Sentralstyret fjerne forbundets tillatelse til å benytte seg av Hyperions navn, logo og andre kjennetegn, fjerne 221 
forbundets representasjon sentralt, og fjerne forbundets mulighet til å benytte seg av støtteordninger, 222 
medlemslister eller lignende fra sentralleddet. Ved gjentatte eller alvorlige brudd kan Sentralstyret med 3/4 223 
flertall, eller Representantskapet med alminnelig flertall, oppløse forbundet. Interesseforbund kan anke 224 
saken til et respektivt høyere organ.  225 
 226 
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Desisjonskomiteen avgjør om vedtektene til et interesseforbund strider mot Hyperions vedtekter, og om 227 
det brytes med Landstingets avgjørelser. 228 
 229 

§ 6. REGIONSLAG 230 

 231 
§ 6-1 232 
Regionslagene skal: 233 

● Fremme Hyperions formål og grunnprinsipper lokalt 234 

● Legge til rette for samarbeid mellom sine medlemsforeninger 235 

● Ta opp saker lokalt som er av interesse for sine medlemsforeninger 236 

● Være kontaktledd mellom Hyperion sentralt og sine medlemsforeninger 237 
 238 
Et regionslag må ha egne demokratiske vedtekter med et årsmøte som øverste organ, der de 239 
tilsluttede medlemsforeningene velger årsmøterepresentantene. Et regionslag skal ha en selvstendig 240 
økonomi og et årsmøtevalgt styre. 241 
 242 
Et regionslag kan kreve kontingent fra sine medlemsforeninger, men manglende innbetaling av 243 
kontingent kan ikke påvirke foreningens medlemskap i Hyperion. Dette gjelder imidlertid ikke for 244 
medlemmer direkte underlagt regionslaget, som nevnt i § 5-2, tredje ledd.  245 
 246 
Sentralstyret kan helt eller delvis delegere fullmakter som ordinært tilhører Hyperion sentralt, til et 247 
regionslag. 248 
 249 
§ 6-2 250 
Sentralstyret kan med 2/3 flertall vedta å opprette regionslag. Et regionslag er avgrenset til å 251 
omfatte ett eller flere fylker. Ved oppløsning av et regionslag må fordelingen av lagets midler 252 
godkjennes av Sentralstyret. Medlemskapet i et regionslag utgjøres av de medlemsforeningene som 253 
er medlemmer av Hyperion, og som har tilhørighet til et av lagets fylker. 254 
 255 
Dersom en medlemsforening har enkeltmedlemmer i flere regionslag, kan disse regnes som 256 
medlemmer av regionslaget hvor de har sin bostedsadresse. Dette må imidlertid aktivt godkjennes 257 
av den aktuelle medlemsforening. Eventuell støtte generert av disse til regionslaget vil i så tilfelle 258 
ikke kunne videreformidles til andre medlemsforeninger, men må brukes av regionslaget direkte 259 
hvis mulig. Medlemsforeninger som gir sin tilslutning til denne ordningen må innvilges 260 
demokratiske rettigheter i regionslagets vedtekter. 261 
 262 
§ 6-3 263 
Ved opprettelsen av et regionslag skal Sentralstyret utnevne et interimsstyre som fungerer som 264 
lagets styre fram til første årsmøte. Utfyllende regler om konstitueringen av nye regionslag, innenfor 265 
rammene i disse vedtektene, kan fastsettes av Sentralstyret. 266 
 267 
Hyperions Sentralstyre, Representantskap og Desisjonskomité skal ha forslagsrett til et regionslags 268 
årsmøte, og skal ha rett til å kunne innkalle til ekstraordinært årsmøte. 269 
 270 
§ 6-4 271 
Et regionslag må følge Hyperions vedtekter og Landstingets vedtak. Ved brudd på dette kan 272 
Sentralstyret fjerne lagets tillatelse til å benytte seg av forbundets navn, logo og andre kjennetegn, 273 
fjerne lagets representasjon sentralt, og fjerne lagets mulighet til å benytte seg av støtteordninger, 274 
medlemslister eller lignende fra sentralleddet. Ved gjentatte eller alvorlige brudd kan Sentralstyret 275 
med 3/4 flertall, eller Representantskapet med alminnelig flertall, oppløse laget. 276 
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 277 
Desisjonskomiteen avgjør om vedtektene til et regionslag strider mot Hyperions vedtekter, og om 278 
det brytes med Landstingets avgjørelser. 279 
 280 
 281 

§ 7. LANDSTINGET 282 

 283 
§ 7-1 284 
Landstinget er Hyperions øverste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av oktober 285 
måned. Sentralstyret innkaller til Landsting og står for den praktiske organiseringen. 286 
 287 
Saker til behandling på Landstinget kan fremmes av alle som er valgt som representanter til 288 
Landstinget, samt av de enkelte foreningene, sentrale tillitsvalgte, forberedende komiteer og 289 
organer hvor alle medlemmene enkeltvis har forslagsrett. 290 
 291 
Alle saker som skal behandles på Landstinget må leveres senest en måned i forkant. Landstinget 292 
kan med 2/3 flertall vedta å ta inn saker på sakslisten, selv om de er innmeldt etter denne fristen. 293 
Utfyllende regler for gjennomføringen av Landsting vedtas av Landstinget i en egen 294 
forretningsorden. 295 
 296 
§ 7-2 297 
Første innkalling til Landstinget må være sendt alle ledd i forbundet senest tre måneder i forveien, 298 
og må angi alle gjeldende frister og fortelle når og hvor Landstinget skal avholdes. 299 
 300 
Andre innkalling sendes alle ledd i forbundet mellom seks og åtte uker før Landstinget. Denne skal 301 
inneholde informasjon om hvordan man melder seg på Landstinget i tillegg til den samme 302 
informasjonen som i førsteinnkallingen og eventuelle andre saker som er ferdig forberedt 303 
 304 
Siste innkalling må sendes medlemsforeningene, de valgte landstingsdelegatene og varadelegatene, 305 
valgkomiteen, Desisjonskomiteen, Representantskapet, regionslagene og interesseforbundene 306 
senest to uker i forkant, og skal inneholde informasjon om dagsorden, alle innkomne forslag, samt 307 
kopi av forbundets vedtekter og gjeldende program. 308 
 309 
§ 7-3 310 
På Landstinget møter følgende: 311 

● Delegater valgt fra medlemsforeningene, med tale-, forslags- og stemmerett. 312 

● Sentralstyret, Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, valgkomiteen, ansatte i Hyperion, 313 
observatører og varadelegater valgt fra medlemsforeningene, leder eller annen tillitsvalgt 314 
fra foreninger med observatør medlemskap, opptil to styremedlemmer fra hvert regionslag 315 
og interesseforbund, med tale- og forslagsrett. 316 

● Gjester invitert av Sentralstyret eller Representantskapet, med talerett i angjeldende saker 317 
 318 
Medlemsforeningene kan sende et antall varadelegater tilsvarende halvparten av deres vanlige antall 319 
landstingsdelegater avrundet oppover. Varadelegatene skal velges i prioritert rekkefølge og trer inn 320 
som erstatninger for delegatene når en av disse falle fra. 321 
 322 
Personer som har fungert som medlemmer eller varamedlemmer av Sentralstyret, 323 
Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, ansatte i Hyperion eller leder fra et regionslag eller 324 
interesseforbund kan ikke velges som delegater til landstinget i valgperioden, selv om de fratrer 325 
vervet før valgperioden. 326 
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 327 
§ 7-4 328 
Valg av landstingsdelegater og varadelegater må foretas av styret eller årsmøtet i en 329 
medlemsforening, og alle medlemmer i foreningen må ha anledning til å stille til valg. Delegatene 330 
må være medlem av foreningene de representerer. Valgform er opp til den enkelte 331 
medlemsforening. Etter et landstingsvalg er avgjort, må medlemsforeningen sende Sentralstyret en 332 
liste over de som ble valgt senest 14 dager før Landstinget avholdes. Sentralstyret kan dispensere 333 
fra innsendelsesfristen etter søknad. 334 
 335 
Antallet landstingsdelegater valgt fra en medlemsforening baseres på antall medlemmer under 26 336 
år foreningen hadde forrige medlems år. Foreninger som ble medlem inneværende år tildeles 337 
mellom 1 og 4 observatører på Landstinget. Observatørtallet for hver enkelt forening fastsettes av 338 
Sentralstyret. 339 
 340 
§ 7-5 341 
Fordelingsnøkkelen for landstingsdelegater fra medlemsforeningene er som følger: 342 

● 5-39 medlemmer: 1 delegat. 343 

● 40-99 medlemmer: 2 delegater. 344 

● 100-199 medlemmer: 3 delegater. 345 

● 200-349 medlemmer: 4 delegater. 346 

● 350-599 medlemmer: 5 delegater. 347 

● 600-999 medlemmer: 6 delegater. 348 
Deretter 1 ekstra delegat for alle påbegynte 500 medlemmer fra og med 1000. 349 
 350 
§ 7-6 351 
Landstinget fastsetter sin egen dagsorden etter innstilling fra Representantskapet, men følgende 352 
saker tas alltid opp: 353 

1. Konstituering. Herunder valg av møteledelse og referenter, samt godkjenning av 354 
fullmakter, innkalling, dagsorden og forretningsorden. 355 

2. Årsmelding fra Sentralstyret. 356 
3. Rapport fra Desisjonskomiteen. 357 
4. Arbeidsprogram. 358 
5. Vedtektsendringer. 359 
6. Regnskap og rammebudsjett. 360 
7. Valg av: 361 

● Leder 362 

● 1. Nestleder 363 

● 2. Nestleder 364 

● 6-9 medlemmer til Sentralstyret 365 

● 5 medlemmer til valgkomiteen 366 

● 2 medlemmer til Desisjonskomiteen 367 

● Revisor 368 
 369 
§ 7-7 370 
Valgkomiteen innstiller på valg av Leder, 1. Nestleder, 2. Nestleder, Sentralstyremedlemmer, og 371 
Desisjonskomitémedlemmer. Valgkomiteen innstiller på antall medlemmer av sentralstyret jamfør 372 
§ 7-6. 373 
 374 
Sentralstyret innstiller på valg av revisor, valgkomitémedlemmer og alle midlertidige landstingsverv 375 
slik som møteledere, referenter, tellekorps o.l. 376 
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 377 
Desisjonskomiteen er Landstingets fullmaktskomité. Sentralstyret er forberedende organ for alle 378 
saker under Landstinget, med unntak av de tilfeller der Representantskapet har utnevnt 379 
forberedende komiteer. Forbundets Leder er møteleder inntil andre er valgt. 380 
 381 
Representantskapet godkjenner Landstingets protokoll, og den godkjente protokollen skal gjøres 382 
tilgjengelig for forbundets medlemmer. 383 
 384 
§ 7-8 385 
Det innkalles til ekstraordinært Landsting dersom en enstemmig Desisjonskomité, 2/3 av 386 
Representantskapet eller minst 1/4 av medlemsforeningene krever det. Innkalling må være sendt 387 
alle med møterett senest tre uker før tinget skal avholdes. Kun saker nevnt i innkallingen kan tas 388 
opp på et ekstraordinært Landsting. 389 
 390 
Som delegater og varadelegater til ekstraordinære Landsting regnes de valgt til forrige ordinære 391 
Landsting. En medlemsforening kan supplere sin delegasjon ved frafall, men må i så fall gjøre dette 392 
senest en uke i forkant av tinget. Med unntakene nevnt ovenfor bruker man ellers reglene for 393 
ordinære Landsting der det er hensiktsmessig. 394 
 395 
§ 7-10 396 
Organisatoriske retningslinjer skal vedtas årlig av Landstinget og skal angi føringer på de sentrale 397 
organene utover det som er dekket i vedtektene, men skal ikke være i strid med disse. Dersom det 398 
hersker tvil om dette er det Desisjonskomiteen som avgjør saken.  399 
 400 
Retningslinjene skal som minimum angi regler for fastsettelse og endring av forbundskontingent 401 
og tilskudds fordeling til medlemsforeningene, regler for valgkomiteens arbeid, regler for 402 
honorering av tillitsvalgte og krav til rapportering og oppfølging fra Sentralstyret til 403 
Representantskapet og Landstinget. 404 
 405 
 406 

§ 8. REPRESENTANTSKAPET  407 

 408 
§ 8-1 409 
Representantskapet består av representanter valgt av og blant medlemsforeningene og to 410 
representanter valgt av styret eller årsmøtet i hvert regionslag og interesseforbund.  411 
 412 
Medlemsforeningene tildeles et antall representanter basert på antallet Landstingsdelegater man får 413 
tildelt Landstinget før valgperioden. Denne fordelingen skal være 1 representant per hele tredje 414 
landstingsdelegat, oppad avgrenset til 3 representanter totalt. Hyperions valgkomité skal kun 415 
innstille på valg av de landstingsvalgte representantene og vararepresentantene. 416 
 417 
De foreningsvalgte representantskapsmedlemmene velges av styret eller årsmøtet til 418 
medlemsforeningene selv etter nærmere regler angitt i de organisatoriske retningslinjene. 419 
Medlemsforeningene kan selv velge varamedlemmer til sine representantskapsmedlemmer og kan 420 
erstatte sine medlemmer og varamedlemmer ved frafall.  421 
 422 
§ 8-2 423 
Representantskapet er øverste myndighet i Hyperion mellom to Landsting og har som 424 
hovedoppgave å legge de strategiske føringene for de øvrige sentrale organene og å fatte alle vedtak 425 
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av stor betydning, herunder godkjenning av store økonomiske og juridiske forpliktelser og 426 
revideringer av budsjettet.  427 
 428 
Representantskapet kan pålegge alle sentrale organer arbeidsoppgaver, angi bindende instrukser, 429 
vedta retningslinjer og reglementer utover det vedtatt av Landstinget, samt opprette og velge råd 430 
og utvalg. Representantskapet skal også på sine møter godkjenne økonomirapporter og 431 
statusrapporter fra alle sentrale organer, samt orienteres om Sentralstyrets implementering av 432 
Arbeidsprogrammet. 433 
 434 
Sentralstyret skal godkjenne forbundets regnskap etter innstilling fra Desisjonskomiteen. Godkjent 435 
regnskap framlegges Landstinget til orientering, og kun Landstinget kan vedta ansvarsfrihet for 436 
Sentralstyret etter innstilling fra Desisjonskomiteen. 437 
 438 
§ 8-3 439 
Representantskapet konstituerer seg selv, fastsetter sin egen forretningsorden og har fullmakt til å 440 
supplere Sentralstyret, Generalsekretæren, Valgkomiteen og Desisjonskomiteen ved frafall. 441 
Supplering av Desisjonskomiteen må ha tilslutning fra 2/3 av de tilstedeværende på et 442 
representantskapsmøte.  443 
 444 
Et supplert Sentralstyremedlem sitter ut perioden til den som erstattes. Et supplert medlem av 445 
Desisjonskomiteen må bekreftes ved suppleringsvalg av et ordinært Landsting, så fremt ett år av 446 
valgperioden gjenstår.  447 
 448 
§ 8-4 449 
Det innkalles til representantskapsmøter dersom Desisjonskomiteen, Sentralstyret eller minst 1/5 450 
av representantene krever det. Innkalling til møter i Representantskapet må være sendt 451 
medlemmene senest to uker i forveien. Det må avholdes minst 2 representantskapsmøter mellom 452 
to ordinære Landsting, med mindre Representantskapet selv vedtar noe annet. 453 
 454 
Møterett med tale-, forslags- og stemmerett i Representantskapet har alle de valgte medlemmene. 455 
Møterett med tale- og forslagsrett har generalsekretæren, Sentralstyret, Desisjonskomiteen, 456 
valgkomiteen og personer som er ansatt i forbundet.  457 
 458 
Representantskapet er vedtaksdyktig dersom minst halvparten av de til enhver tid valgte 459 
medlemmene er til stede. Ved nødvendighet kan Sentralstyret innkalle Representantskapet til møte 460 
via telefon, Internett eller tilsvarende. Et slikt møte har innkallingsfrist på tre dager, og er kun 461 
vedtaksdyktig dersom det er lagt til rette for at representantskapsmedlemmene har de samme 462 
mulighetene og rettighetene som de har på et ordinært møte.  463 
 464 
§ 8-5  465 
Dersom det på noe tidspunkt samlet sett er færre enn 4 gjenværende medlemmer av Sentralstyret 466 
og Representantskapet, tiltrer de resterende medlemmene av Sentralstyret og Representantskapet, 467 
samt alle ledere for regionslag og interesseforbund, et interimsstyre hvis eneste oppgave er å 468 
avholde ekstraordinært Landsting. 469 
 470 
§ 8-6 471 
Representantskapet kan velge å konstituere settemedlemmer for en tidsavgrenset periode til 472 
sentrale organer i Hyperion i tilfeller hvor sentrale tillitsvalgte er midlertidig ute av stand til å 473 
fungere i sitt verv hvor det ikke er ønskelig å avsette vedkommende og dette er nødvendig for å 474 
sikre det aktuelle organets vedtaksdyktighet og arbeidskapasitet. Dersom den aktuelle tillitsvalgte 475 
selv mener at vedkommende igjen blir i stand til å fungere i vervet, skal konstitueringen opphøre. 476 
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 477 

 478 

§ 9 SENTRALSTYRET OG ARBEIDSUTVALGET  479 

 480 
§ 9-1  481 
Sentralstyret består av Leder, 1. nestleder, 2. nestleder og de valgte Sentralstyremedlemmene. 482 
Arbeidsutvalget består av leder samt 1. nestleder og 2. nestleder. Generalsekretæren har møte-, tale- 483 
og forslagsrett. 484 
 485 
Det innkalles til møter i Sentralstyret dersom Leder, generalsekretæren eller to av styrets 486 
medlemmer krever det. Det innkalles til møter i Arbeidsutvalget dersom generalsekretæren eller et 487 
medlem av utvalget ber om det. Sentralstyret og Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig dersom 488 
halvparten av medlemmene er til stede. 489 
 490 
§ 9-2 491 
Sentralstyret er forbundets øverste organ mellom representantskapsmøtene, og skal iverksette 492 
vedtak fattet av Landstinget, planlegge og organisere alle sentrale aktiviteter, ta seg av den 493 
strategiske ledelsen av forbundet, innkalle til representantskapsmøter, foreta økonomiske 494 
disposisjoner etter retningslinjer vedtatt av Representantskapet, samt ta alle nødvendige 495 
fortløpende avgjørelser. Alle avgjørelser tatt av Sentralstyret må rapporteres til Representantskapet.  496 
 497 
Sentralstyret ved leder har også arbeidsgiveransvaret for forbundet og foretar ansettelser. Den 498 
daglige utøvelsen av arbeidsgiveransvaret ligger hos Generalsekretæren, mens det overordnede 499 
arbeidsgiveransvaret ligger hos Leder og Arbeidsutvalget.  500 
 501 
Sentralstyret må godkjenne stillingshjemler for alle faste ansatte, men Arbeidsutvalget kan fastsette 502 
stillingshjemler for prosjektbaserte eller midlertidige ansatte. Sentralstyret kan inngå forpliktende 503 
avtaler på vegne av Hyperion, men avtaler og økonomiske saker av stor betydning eller varighet 504 
må vedtas av Representantskapet.  505 
 506 
§ 9-3 507 
Arbeidsutvalget skal lede den daglige driften av forbundet, herunder kontorledelse, 508 
arbeidsfordeling og oppfølging av sentralstyremedlemmene, generalsekretær og ansatte. 509 
Arbeidsutvalget kan også foreta økonomiske, administrative og organisatoriske avgjørelser av 510 
mindre karakter. Arbeidsutvalget innstiller i alle saker som skal behandles i Sentralstyret.  511 
 512 
Rammene for Arbeidsutvalgets fullmakter skal fastsettes av Sentralstyret gjennom økonomiske 513 
retningslinjer eller tilsvarende instrukser. Arbeidsutvalget kan pålegge sentralstyremedlemmer og 514 
generalsekretæren oppgaver i tråd med organisasjonens styringsdokumenter og sentrale vedtak. 515 
 516 
Sentralstyret kan delegere fullmakter til å innkalle til møter i Representantskapet og i økonomiske 517 
og administrative saker, herunder ansettelser, til Arbeidsutvalget. Sentralstyret kan også opprette 518 
andre administrative organer med delegerte fullmakter innenfor bestemmelsene i denne paragrafen.  519 
 520 
§ 9-4  521 
Leder og Generalsekretær innehar i fellesskap tegningsrett og prokura for Hyperion.  522 
 523 
Sentralstyret kan fastsette andre bestemmelser om prokura og tegningsrett for organisasjonen, så 524 
fremt tildeling av dette ikke delegeres ut av Sentralstyret eller fratas Generalsekretæren.  525 
 526 
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§ 9-5 527 
Leder har ansvaret for å lede Arbeidsutvalget, Sentralstyret og Representantskapet, holde kontakt 528 
med medlemsforeningene, samt representere Hyperion ovenfor myndighetene, media og andre 529 
organisasjoner. Nestlederne, i prioritert rekkefølge, overtar leders fullmakter og plikter dersom 530 
vedkommende i noe tilfelle faller fra.  531 
 532 
Generalsekretæren har, i samarbeid med Leder og Arbeidsutvalget, det daglige ansvaret for å 533 
organisere forbundets virksomhet og lede forbundets ansatte. Generalsekretæren skal innstille 534 
ovenfor Arbeidsutvalget i administrative saker, står ansvarlig for den daglige kontordriften, og har 535 
det løpende ansvaret for forbundets administrative rutiner, budsjett, regnskap og økonomiske 536 
forpliktelser.  537 
 538 
Leder har det overordnede ansvaret for forbundets økonomi, aktiviteter og forpliktelser. 539 
Sentralstyret kan angi nærmere arbeidsinstruks for Generalsekretæren. Generalsekretæren regnes 540 
som en sentralt tillitsvalgt og står ansvarlig overfor Sentralstyret. Generalsekretærens overordnede 541 
er leder og Arbeidsutvalget. 542 
 543 
§ 9-6 544 
Det skal tilstrebes minst en måneds overlapp mellom to generalsekretærer. Fra 2020 ansettes 545 
generalsekretær på åremål av sentralstyret. 546 
 547 
§ 9-7 548 
Dersom alle medlemmer av Sentralstyret faller fra, trer Representantskapet inn som fungerende 549 
Sentralstyre inntil nytt Sentralstyre er valgt. Ved frafall i Arbeidsutvalget kan Sentralstyret 550 
midlertidig supplere et arbeidsutvalgsmedlem som erstatning fram til Representantskapet har 551 
foretatt endelig suppleringsvalg. 552 
 553 

§ 10. DESISJONSKOMITEEN 554 

 555 
§ 10-1 556 
Desisjonskomiteens oppgave er å kontrollere at forbundet fungerer etter vedtektenes bokstav og 557 
ånd, at Landstingets vedtak blir satt ut i livet, at forbundet følger god regnskapsskikk, at 558 
medlemsforeningene fører godkjente medlemslister og kontingentbetalinger, og at valg foregår på 559 
en demokratisk og korrekt måte. 560 
 561 
Desisjonskomiteen skal framlegge en egen rapport på hvert ordinære Landsting om sitt arbeid og 562 
hvordan forbundets organer har fungert i valgperioden. 563 
 564 
§ 10-2 565 
Desisjonskomiteen består av 4 medlemmer valgt av Landstinget. Komiteens valgperiode er to år 566 
og halvparten av medlemmene er på valg hvert år. Desisjonskomiteen konstituerer ellers seg selv. 567 
 568 
Det innkalles til behandling av saker i Desisjonskomiteen dersom et av komiteens medlemmer, 569 
forbundets Leder, Sentralstyret eller Representantskapet krever det. Desisjonskomiteen er 570 
vedtaksdyktig når minst 3 av medlemmene deltar i behandlingen. 571 
 572 
§ 10-3 573 
Desisjonskomiteen foretar bindende tolkninger av vedtektene og alle vedtak fattet av Landstinget. 574 
Komiteens tolkninger og avgjørelser gis midlertidig virkning, og kan kun overprøves av 575 
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Representantskapet med 2/3 flertall eller av Landstinget med alminnelig flertall. Er komiteen 576 
enstemmig kan den kun overprøves av Landstinget med 2/3 flertall. 577 
 578 
Desisjonskomiteens tolkninger av vedtektene skal angis med forklaring sist i vedtektene, og disse 579 
har myndighet fram til de blir omgjort. Kun en enstemmig desisjonskomité kan endre tolkninger 580 
fra en tidligere komité. 581 
 582 
  583 
§ 10-4 584 
Desisjonskomiteens medlemmer har møterett i alle forbundets sentrale organer, og skal sendes 585 
kopi av innkalling til disse. Komiteens medlemmer har kun talerett i saker som angår deres 586 
arbeidsområde, herunder vedtektene, retningslinjer og reglementer, organisatoriske saker, tidligere 587 
vedtak og formaliteter. Desisjonskomiteen kan kreve å få utlevert protokoller, medlemslister og 588 
andre relevante dokumenter fra alle ledd i forbundet. Desisjonskomiteens medlemmer har 589 
taushetsplikt i enkeltsaker dersom det gjeldende organet pålegger det. 590 
 591 
Desisjonskomiteen kan også innkalle til møter i valgkomiteen, Arbeidsutvalget, Sentralstyret og 592 
Representantskapet, dersom det er en sak den ønsker å ta opp. Desisjonskomiteens innkallinger 593 
må følge de vedtektsfestede innkallingsfristene for organet det gjelder. 594 
 595 
Hvis det oppstår uenighet i et av Forbundets sentrale organer, kan et medlem i organet kreve at 596 
saken legges frem for Desisjonskomiteen dersom det angår et av komiteens ansvarsområder. 597 

§ 11. VEDTEKTENE 598 

 599 
§ 11-1 600 
Vedtektene til Hyperion kan endres av Landstinget. For å vedtas må et endringsforslag oppnå 2/3 601 
flertall. Endringsforslag til vedtektene kan fremmes av alle forbundets medlemmer og valgte 602 
organer, og må være Sentralstyret i hende senest en måned før et ordinært Landsting. 603 
 604 
§ 11-2 605 
Endring av § 1, 10 og 15 foregår etter samme framgangsmåte som for vanlige vedtektsendringer, 606 
men krever 3/4 flertall. 607 
 608 
§ 11-3 609 
En vedtektsendring trer i kraft etter avslutningen av det Landstinget der endringen ble vedtatt, med 610 
mindre Landstinget med 3/4 flertall vedtar ett annet tidspunkt, inkludert med umiddelbar virkning. 611 
 612 

 613 

§ 12. DEFINISJONER 614 

 615 
§ 12-1 616 
Med delegat regnes en valgt person som har tale-, forslags- og stemmerett i det organet 617 
vedkommende møter. Observatører og varadelegater tildeles tale- og forslagsrett, og gjester kan 618 
tildeles tale- og evt. forslagsrett i angjeldende saker. 619 
 620 
Som sentrale tillitsvalgte i Hyperion regnes de som har styreverv el. i regionslagene, 621 
interesseforbundene, landstingsdelegater og observatører, samt alle tillitsvalgte valgt av 622 
Landstinget. Som sentrale organer regnes Landstinget og alle organer valgt eller opprettet av 623 
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Landstinget. Som permanente sentrale organer regnes Arbeidsutvalget, Sentralstyret, 624 
Representantskapet, Valgkomiteen og Desisjonskomiteen. 625 
 626 
§ 12-2 627 
Medlemsår og regnskapsår for forbundet skal følge kalenderåret. Unntak kan gjøres av 628 
Representantskapet. Med medlem under 26 år menes de individuelle medlemmene som er under 629 
fylte 26 år per 31. desember i innmeldingsåret. Medlemmer som ikke oppgir fødselsdato regnes 630 
som 26 år eller eldre. 631 
 632 
§ 12-3 633 
Alminnelig flertall er flere stemmer for enn mot et forslag. Absolutt flertall er mer enn halvparten 634 
av stemmene for et forslag. Absolutt flertall, 2/3 flertall, 3/4 flertall osv. regnes ut fra antall 635 
stemmeberettigede til stede under en votering eller et valg. I slike voteringer teller avholdende og 636 
blanke stemmer i praksis i mot. 637 
 638 
Alle vedtak i Hyperions sentrale organer krever alminnelig flertall hvis ikke annet er spesifisert. 639 
 640 
Ved stemmelikhet tas en votering på nytt. Ved fortsatt stemmelikhet faller forslaget. En person kan 641 
aldri ha mer enn én stemme i Hyperions sentrale organer. 642 
 643 
 644 

§ 13. VALG OG VALGKOMITÉ 645 

 646 
§ 13-1 647 
Personer til sentrale organer velges med alminnelig flertall, det vil si flere stemmer for kandidaten 648 
enn mot der blanke stemmer ikke teller. Alle verv velges plass for plass.  649 
 650 
Ved stemmelikhet mellom to kandidater foretas omvalg, og skulle det fortsatt være stemmelikhet 651 
avgjøres valget ved terningkast. Valg foregår skriftlig så fremt ikke annet enstemmig vedtas. 652 
 653 
Dersom det stiller flere enn to kandidater til en plass, avholdes det valgrunder til en er valgt. 654 
Dersom ingen av kandidatene oppnår et flertall av de avgitte stemmene i valgrunden, avholdes det 655 
ny valgrunde hvor kandidaten med færrest stemmer elimineres. 656 
 657 
§ 13-2 658 
Ved valg til Sentralstyret skal Landstinget fastsette antall medlemmer av Sentralstyret som skal 659 
velges for kommende valgperiode. Valgkomiteen innstiller på antall medlemmer av Sentralstyret. 660 
 661 
§ 13-3 662 
Valgperioder for tillitsvalgte i Hyperion er som følger; 663 

● Styreleder, ett år som følger kalenderåret. 664 

● Nestledere og sentralstyremedlemmer, ett år som følger kalenderåret 665 

● Valgkomiteen, ett år som følger kalenderåret 666 

● Desisjonskomiteen, to år som følger kalenderåret, halvparten velges på hvert landsting. 667 
 668 
Ingen valgperiode i Hyperions sentrale organer kan overstige 2 år. Dersom noen velges til 669 
Sentralstyret, Valgkomiteen, eller  Desisjonskomiteen, fratrer de eventuelle verv i andre permanente 670 
sentrale organer. 671 
 672 
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§ 13-4 673 
Hyperions valgkomité består av 5 medlemmer valgt av Landstinget etter innstilling fra Sentralstyret. 674 
Representantskapet gis fullmakt til å supplere komiteen hvis noen skulle falle fra. 675 
 676 
Valgkomiteen konstituerer seg selv, og Landstinget skal vedta utfyllende og bindende retningslinjer 677 
for valgkomiteen utover bestemmelsene fastsatt i vedtektene. 678 
 679 
§ 13-5 680 
Alle medlemmer i Hyperion kan nomineres som kandidater til forbundets sentrale organer. En 681 
nominasjon til Sentralstyret, eller Desisjonskomiteen må fremmes av et medlem i forbundet og 682 
være valgkomiteen i hende senest en måned før et Landsting. Nominasjoner til valgkomiteen må 683 
fremmes av et medlem i forbundet og være Sentralstyret i hende senest en måned før Landstinget. 684 
Kun de som er nominert kan stille til valg. Nominasjon til alle andre verv kan gjøres i forkant av 685 
eller på Landstinget. 686 
 687 
Valgkomiteen kan selv nominere kandidater, også etter fristen for nominasjoner fra medlemmene 688 
har utløpt. Valgkomiteen kan ikke nominere kandidater etter utgangen av Landstingets første dag, 689 
og skal da presentere en full liste over alle nominerte. Valgkomiteen kan ikke nominere kandidater 690 
til Leder senere enn én uke før Landstinget. 691 
 692 
Sentralstyret kan på samme måte nominere kandidater til valgkomiteen etter nominasjonsfristen 693 
har utløpt, men ikke senere enn utgangen av Landstingets første dag. 694 
 695 
Landstinget skal i forretningsorden angi en frist for de som ikke er innstilt til å opprettholde sitt 696 
kandidatur. Dersom man opprettholder sitt kandidatur må man angi hvilke kandidater man stiller 697 
mot innen denne fristen har utløpt. De som er innstilt av valgkomiteen rammes ikke av denne 698 
begrensingen. 699 
 700 
 701 

§ 14. EKSKLUSJON OG MISTILLIT 702 

 703 
§ 14-1 704 
Hvis en medlemsforening bryter disse vedtektene, aktivt motarbeider Hyperion eller driver med 705 
ulovlige aktiviteter, kan den ekskluderes fra forbundet. Desisjonskomiteen innstiller i slike saker, 706 
og forslag om eksklusjon tas opp i Representantskapet hvor det må vedtas med 2/3 flertall. 707 
Eksklusjonsforslag må komme fra en sentral tillitsvalgt eller en medlemsforening, eller som et 708 
samlet forslag fra minst 10 medlemmer. 709 
 710 
Representantskapets vedtak kan ankes til Landstinget, men avgjørelsen gis midlertidig virkning 711 
inntil annet er bestemt. Landstingsdelegater eller Representantskapsmedlemmer fra en forening 712 
som foreslås ekskludert, har ikke stemmerett i sin egen eksklusjonssak. Eksklusjonsvedtak trer i 713 
kraft umiddelbart. Enkeltmedlemmer kan kun ekskluderes av den medlemsforeningen den 714 
tillitsvalgte er tilsluttet. 715 
 716 
§ 14-2 717 
Mistillitsforslag mot sentralt tillitsvalgte i Hyperion kan fremmes av alle sentralt tillitsvalgte i 718 
forbundet eller en medlemsforening. Desisjonskomiteen innstiller i saken og forslaget tas opp i 719 
Representantskapet, hvor det må vedtas med 2/3 flertall. Personen det stilles mistillit mot har 720 
talerett, men ikke stemmerett, i sin egen mistillitssak. 721 
 722 
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Representantskapets vedtak kan ankes til Landstinget, men avgjørelsen gis midlertidig virkning 723 
inntil annet er bestemt. Medlemmer av Desisjonskomiteen kan kun avsettes med 2/3 flertall på et 724 
ordinært eller ekstraordinært Landsting. Dersom et mistillitsforslag mot et medlem av 725 
Desisjonskomiteen kommer fra et annet medlem av Desisjonskomiteen, kan saken behandles etter 726 
samme regler som for ordinære mistillitssaker. Ved mistillit mot et medlem av Desisjonskomiteen 727 
innstiller Sentralstyret. Mistillitsvedtak trer i kraft umiddelbart. 728 
 729 
Tillitsvalgte i medlemsforeningene kan kun avsettes av den medlemsforeningen medlemmet har 730 
verv i. 731 
 732 
 733 

§ 15. SAMMENSLUTNINGER 734 

 735 
§ 15-1 736 
Representantskapet kan godkjenne innmelding av Hyperion i andre organisasjoner det er naturlig 737 
for forbundet å tilslutte seg, og som ikke driver virksomhet som strider med Hyperions formål. 738 
Sentralstyret utformer og sender innmeldingssøknader på vegne av forbundet. En slik innmelding 739 
kan ikke endre på Hyperions vedtekter eller formål, og skal ikke ha negativ innvirkning på 740 
forbundets arbeide. 741 
 742 
§ 15-2 743 
Landstinget kan vedta en sammenslåing med andre organisasjoner. En slik sammenslåing medfører 744 
oppløsning av Hyperion jf. § 16. Forslag til sammenslåing må være Representantskapet i hende 745 
senest en måned før et ordinært Landsting. 746 
 747 
 748 

§ 16. OPPLØSNING 749 

 750 
§ 16-1 751 
Oppløsning av Hyperion skjer hvis det blir vedtatt med 2/3 flertall, samt har tilslutning fra delegater 752 
som representerer minst 2/3 av medlemsforeningene til stede, på to påfølgende Landsting, hvorav 753 
det ene må være et ekstraordinært Landsting med oppløsning som eneste sak på dagsorden. Forslag 754 
om oppløsning må være Representantskapet i hende senest en måned før et ordinært Landsting. 755 
 756 
Det Landstinget som endelig godkjenner oppløsning vedtar med 3/4 flertall fordelingen av 757 
Hyperions midler. Sentralstyret administrerer fordelingen.  758 

  759 
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Tolkninger 760 

 761 
DT1 – Vedrørende medlemskap og godkjenning av medlemsforeninger. 762 
DT2 – Vedrørende medlemsforeninger uten gyldig årsmøte. 763 
DT3 – Vedrørende desisjonskomiteens rolle og mandat. 764 
DT4 – Opphevet 765 
DT5 – Opphevet 766 
DT6 – Vedrørende behandling av endringsforslag til Vedtektene 767 
DT7 – Opphevet 768 
DT8 – Opphevet 769 
DT9 – Opphevet 770 
DT10 – Opphevet 771 
DT11 – Opphevet 772 
DT12 – Overprøving av landstingets budsjettvedtak 773 
DT13 – Rutiner for behandling av klager på tildeling av Frifondmidler 774 
DT14 – Overgang mellom ulike medlemskapsformer i Hyperion 775 
DT15 – Opphevet 776 
DT16 – Godkjenning av foreninger med forutsetninger 777 
DT17 – Inhabilitet 778 
DT18 – Terningkast ved stemmelikhet 779 
DT19 – Oppnevning av settemedlemmer i sentrale organer 780 
DT20 – Oppgavefordeling mellom Representantskapet, Sentralstyret og Arbeidsutvalget i 781 
økonomisaker 782 
DT21 – Opphevet 783 
DT22 – Annonsesalg Pegasus jamfør Vær Varsom plakaten 784 
DT23 – Reklameinntekter fra Pegasus 785 
DT24 – Utmelding av forbundet 786 
DT25 – Revidering av budsjettposter vedtatt av Landstinget 787 
DT26 – Opphevet 788 
DT27 – Opphevet 789 
DT28 – Innstillinger fra Generalsekretær til AU 790 
DT29 – Organisatoriske og økonomiske retningslinjer vedtatt av sentrale organer 791 
DT30 – Valg av Sentralstyre og Representantskap på Landstinget 2012 792 
DT31 – Opphevet 793 
DT32 – Kriterier for medbestemmelse i medlemsforeninger jamfør §4-4 794 
DT33 – Gyldighet av retningslinjer vedtatt av sentrale organer i forbundet 795 
DT34 – Innstilling på ansvarsfritak til Sentralstyret. 796 
DT35 – Betydning av Skal, Bør og Kan i arbeidsprogrammet 797 
DT36 – Mistillit og mistillitsforslag 798 
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Øvrige forslag til vedtekter og 
organisatoriske retningslinjer 
 
Bakgrunn for saken 
Majoriteten av forslagene til vedtekter og organisatoriske retningslinjer sendt ut på 
høring omhandler forslag til en omstrukturering av forbundet. Alikevel er det noen 
forslag som er foreslått uavhengig av å opprette interesseforbund.  
 
For ordens skyld er det derfor en egen sak for å orientere og diskutere disse 
forslagene, og eventuelle annen diskusjon knyttet til disse sentrale dokumentene, 
men som ikke er knyttet til debatten om interesseforbund.   
 
Nevneverdige endringsforslag 
Vedtekter 
 
På høringen til sommerferien var det to endringsforslag i vedtektene som ikke var 
tilknyttet til interesseforbund, det var i høringsdokumentet F2 og F3. 
 
F2: 
Hvor: §13 - 3, linje 666 i nytt helhetlig forslag, §12-3 linje 613 i dagens vedtekter 
Hva: Endre styreleders valgperiode til ett år. 
Hvorfor: Dette forslaget kommer fra Hyperion sin valgkomite. For å sikre å finne en 
leder i den kommende perioden etter pandemien er det behov for å senke terskelen 
til ledervervet. 
 
F3: Stryk og erstatt Hvor: §9-1, linjenummer 483 i nytt helhetlig forslag, §8-1 linje 431 
i dagens vedtekter. Hva: Gammel tekst: Arbeidsutvalget består av leder samt 1. 
nestleder, 2. nestleder og Generalsekretæren. Ny tekst: Arbeidsutvalget består av 
leder samt 1. nestleder og 2. nestleder. Generalsekretæren har møte-, tale- og 
forslagsrett. Hvorfor: Det har vært praksis de siste to årene at med en ansatt 
generalsekretær så skal ikke generalsekretæren være en del av et demokratisk valgt 
organ med egen stemmerett. Arbeidsutvalget har praktisert at generalsekretæren 
ikke benytter seg av stemmeretten i dag. 
 
Organisatoriske retningslinjer 
I høringsdokumentet til forslag for nye organisatoriske retningslinjer var det kun et 
endringsforslag fra årets organisatoriske retningslinjer som ikke var direkte knyttet til 
interesseforbund. 
 
Det gjelder at sentralstyret foreslår at tildelingen for Frifondsmidler i 2022 skal 
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basere seg på medlemstall fra enten 2019, 2020 eller 2021, og foreninger 
kan selv velge fritt hvilket år de ønsker å basere seg på. Nyinnmeldte 
foreninger i 2021 vil uansett måtte basere seg på tall fra 2021. 
 
Forslaget gis på bakgrunn av at ingen skal måtte direkte straffes av pandemien, men 
gir en liten belønning til foreninger som har klart å ha en økning av medlemmer i 
løpet av pandemien.  
 
Dersom representantskapet har spørsmål, ønsker å diskutere disse forslagene eller 
andre forslag knyttet til vedtekter eller organisatoriske retningslinjer, bes det gjøres til 
denne saken. 
 
God debatt. 
 
Vedlegg til saken 

- Høring: Vedtektsendringer  
- Forslag til endring av organisatoriske retningslinjer 

 
Med vennlig hilsen 
 
Vincent Mainardi 
Leder 
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Konstituering 
 
Bakgrunn for saken 
2020 var et annerledes år for mange av Hyperions medlemsforeninger hvor mange 
foreninger måtte avlyse mye av den normale aktiviteten. Dette gjenspeiler seg i 
medlemstallene og vil i utgangspunktet ha stor innvirkning på delegatfordelingen ved 
kommende landsting. 
 
Som orientert om på forrige representantskapsmøte åpner vedtekt §11-2 for at 
Representantskapet kan gjøre unntak i tidsperioden et medlemsår skal følge. Om 
Representantskapet ønsker det er Desisjonskomiteens tolkning at denne vedtekten 
kan brukes til å sette et lengre tidsintervall på forrige medlemsår og dermed få en 
mer normal medlemsfordeling. 
 
Konsekvensen av det foreslåtte vedtaket vil være at delegatfordelingen til 
Landstinget 2021 vil ta utgangspunkt i det høyeste rapporterte medlemstallet fra 
perioden 2019 - 2020. 
 
Forslag til vedtak: 

For fordeling av delegater til Landstinget 2021 defineres forrige medlemsår 
som tidsperioden 1. januar 2019 til 31. desember 2020. 

 
Med vennlig hilsen 
 
Desisjonskomiteen 
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