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DT #14 

Desisjonskomiteens Tolkning #14 

 

Overgang mellom ulike medlemskapsformer i Hyperion  

 

14.1 Bakgrunn 
Aniara fikk i 2004 tildelt observatørmedlemskap da de ikke lenger kunne innfri kravet om minst 5 
medlemmer under 26 år. Foreningen rapporterte i 2006 inn nødvendige medlemstall og ble godkjent som 
fullverdig medlemsforening. I den forbindelse har det blitt reist spørsmål om foreningen kan få 
representasjon på årets Landsting og få Frifondstøtte basert på medlemstall fra 2005. 
 

14.2 Gjeldende regelverk 
Vedtektene sier: 

§ 4-1 Som medlemsforening regnes en gruppe som frivillig har meldt seg inn i forbundet 
og som tilfredsstiller kravene framsatt i disse vedtektene. En forening skal regnes som 
utmeldt med øyeblikkelig virkning fra det tidspunkt man mottar en slik henvendelse 
skriftlig. 

§ 4-2 Grupper som ikke tilfredsstiller et eller flere av kravene framsatt i Hyperions 
vedtekter (jf. § 4-4) kan, dersom de driver aktivitet innenfor forbundets virkeområder, 
innvilges observatørmedlemskap. Innmelding og utmelding av foreninger med 
observatørmedlemskap skjer etter samme framgangsmåte som for ordinære 
medlemsforeninger.  

Observatørmedlemmer betaler ikke forbundskontingenten og deres medlemmer er ikke 
valgbare til sentrale verv i Hyperion. Observatørmedlemmer er heller ikke pliktige til å 
levere inn medlemslister og årsrapporter. 

§ 4-3 Innmelding av medlemsforeninger eller foreninger med observatørmedlemskap må 
godkjennes med absolutt flertall av Sentralstyret før medlemskapet er gyldig (jf. § 4-1). 
Arbeidsutvalget eller styret i et regionslag dersom foreningen hører til et av lagets fylker, 
kan godkjenne en ny medlemsforening med midlertidig virkning inntil Sentralstyret har 
fattet vedtak. Utmelding krever ikke godkjenning fra forbundet sentralt. Sentralstyret kan 
overprøve et vedtak om midlertidig medlemskap innvilget av styret i et regionslag. 

Sentralstyret har anledning til å avslå søknader fra foreninger som de mener ikke faller inn 
under noen av Hyperions interesseområder, aktivt motarbeider Hyperion eller som driver 
med ulovlige aktiviteter. Dersom Sentralstyret avslår en medlemskapssøknad kan 
foreningen det gjelder anke avgjørelsen til Representantskapet. 

§ 4-4 Som medlemsforening i Hyperion godtas kun de grupper som har virksomhet som 
faller inn under ett eller flere av forbundets interesseområder, og som tilfredsstiller 
følgende krav: 

 Har minst 5 medlemmer under 26 år 



 2 

D
T
 #

1
4

 |
 2

7
.1

0
.2

0
0

6
  

 Har demokratiske vedtekter 

 Har et valgt styre 

 Har selvstendig økonomi 

 Fører gyldig medlemsliste 

 Har medlemsrettet akrivitet 

Alle Hyperions medlemsforeninger må gjennom sine vedtekter og praksis gi mulighet for 
medvirkning og innflytelse til alle sine medlemmene.  

Styrevalg må foretas hvert år, fortrinnsvis på et årsmøte eller lignende. Styremedlemmer 
kan velges for inntil to år av gangen, men det må være minst ett styremedlem på valg 
hvert år.  

Dispensasjon fra dette kan gis av Desisjonskomiteen så fremt foreningen det gjelder 
oppfyller generelle krav til demokrati. Alle andre oppgaver og rettigheter kan tillegges 
foreningens tillitsvalgte. 

§ 4-5 En medlemsforenings vedtekter, medlemslister og annen dokumentasjon skal 
sendes Sentralstyret. Medlemsforeninger som ikke sender inn nødvendig dokumentasjon 
har ikke krav på økonomisk støtte fra Hyperion, og har ikke krav på delegater på 
Hyperions Landsting eller på fylkes- og regionslagenes årsmøter.  

Dispensasjon fra disse kravene kan gis av Arbeidsutvalget etter søknad. 

 

14.3 Utmelding 
Vedtektenes spesifisering av hvordan en medlemsforening blir utmeldt er noe mangelfull. Det sies ikke 
noe om hva som skjer med en medlemsforening som ikke lenger tilfredsstiller kravene i vedtektene. § 4-1 
definerer en medlemsforening som en innmeldt gruppe som tilfredsstiller kravene i vedtektene. I § 4-3 sier 
vedtektene at utmelding ikke krever godkjennelse fra Hyperion sentralt. 

 
Desisjonskomiteen tolker derfor at: 

En medlemsforening som ikke lenger oppfyller kravene i vedtektene, er ifølge vedtektene 
ikke definert som en medlemsforening og må dermed regnes som utmeldt fra det 
øyeblikk forbundet blir oppmerksom på mangelen. 

Vedtektene åpner i § 4-5 for muligheten at Arbeidsutvalget kan dispensere fra dokumentasjonsplikten 
medlemsforeningene har dersom det søkes om det. Dette må forstås som at Arbeidsutvalget kan tillate en 
medlemsforening økonomisk støtte og/eller delegater på Landstinget selv om ikke all nødvendig 
dokumentasjon er sendt inn. DT1 sier at en medlemsforening selv må sannsynliggjøre at den faller inn 
under kriteriene i vedtektene. 

Dersom en medlemsforening ikke kan sannsynliggjøre at de fremdeles oppfyller kravene i 
vedtektene må den regnes for å være utmeldt selv om Arbeidsutvalget har dispensert fra å 
sende inn all nødvendig dokumentasjon. 

 

14.4 Overgang mellom medlemstyper 
En forening som har observatørmedlemskap kan få innvilget vanlig medlemskap etter de vanlige reglene 
spesifisert i § 4-3. Vedtektene sier i § 4-2 at foreninger som ikke tilfredsstiller kravene i vedtektene kan 
innvilges observatørmedlemskap. 
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Foreninger som er observatørmedlemmer og får innvilget fullt medlemskap må behandles 
på samme måte som nye medlemsforeninger og får dermed delegater til Landstinget året 
etter, og eventuelt observatører til Landstinget for inneværende år jfr. vedtektenes § 6-4, 
3. ledd. Medlemsforeninger som ikke lenger oppfyller kravene i vedtektene er å anse som 
observatørmedlem inntil en utmeldingssøknad foreligger. 

14.5 Medlemskap 
Vedtektene sier: 

§3-1 Som medlem i Hyperion regnes en person som frivillig har meldt seg inn i en av 
forbundets medlemsforeninger og som har betalt en årlig medlemskontingent. 
Medlemskap sluttes i hver enkelt medlemsforening, som skal føre sin egen medlemsliste 
etter regler bestemt av Sentralstyret. En medlemsforening kan gi Sentralstyret tillatelse til 
å føre medlemsliste for seg, men har da krav på innsyn i og kontroll over denne. 

Sentralstyret har ansvaret for å årlig samle inn og forvalte en sentral liste over alle 
medlemmer i forbundet, basert på listene ført av medlemsforeningene. 

Vedtektene spesifiserer hva som må til for at en forening skal kunne være medlemsforening og hva et 
medlem er, men sier ingenting om hvor lenge man må ha vært medlem for at medlemskapet skal være 
gyldig eller lignende. 

Et medlem er en person som er eller har vært medlem i en av forbundets 
medlemsforeninger i løpet av et medlemsår og har betalt kontingent for det året. En 
medlemsforening er en forening som er eller har vært innmeldt i forbundet i løpet av et 
medlemsår. Forbundet kan dermed regne medlemsforeningen og medlemmer av denne 
som en del av sin medlemsmasse for det året den ble utmeldt så sant medlemsliste leveres 
inn til forbundet. 

14.6 Tilfellet Aniara 
Medlemsforeningene bør informeres om reglene som gjelder, og hvilke muligheter de har for å gå fra 
observatørstatus til full status som medlem. En forening som har mistet sitt fulle medlemskap og blitt 
innvilget observatørmedlemskap, eller som er observatørmedlemskap, vil være i stand til å søke om fullt 
medlemskap fra og med det året de oppfyller kriteriene for å være medlemsforening. I Aniaras tilfelle har 
foreningen handlet i god tro da den har trodd det har vært tilstrekkelig å levere dokumentasjon året etter, 
slik som det er normal praksis å gjøre for medlemsforeninger med fullt medlemskap. Hadde de visst om 
konsekvensene av ett års forsinkelse, finner vi det rimelig å anta at de ville søkt om fullt medlemskap 
allerede i 2005. Av den grunn finner vi at det i Aniaras konkrete tilfelle vil være slik at foreningen må få 
innvilget fulle rettigheter på Landstinget 2006 og ordinær støtte i 2006, all den tid noe annet ville være 
urimelig i forhold til god saksbehandlingsskikk. 

14.7 Oppsummering 
Desisjonskomiteen har i denne tolkningen presisert hva som skjer med en medlemsforening som ikke 
lenger oppfyller vedtektenes krav, hvordan inn-/utmeldinger foregår og hva som skal inngå i Hyperions 
medlemsmasse. 
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