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DT #33 

Desisjonskomiteens Tolkning #33 – Foreningers valg av personer til 
representantskapet 

 

Gyldighet av retningslinjer vedtatt av sentrale organer i forbundet  

 

33.1 Bakgrunn 
Desisjonskomiteen har blitt spurt av 1. nestleder om medlemsforeningenes valg av Representanter til 

Hyperions Representantskap. 

E-post fra Fredrik Vaaheim: «Jeg var sikker på at punkt 3.4 var tatt ut og tok ikke å sjekket dette på noe 

tidspunkt. Det betyr at de to fristene som er vedtatt for når medlemsforeninger som får representasjon i 

repskapet skal varsels om dette (15. november og 15. januar) og vi har nå tre dager igjen til organisatoriske 

retningslinjer sier at alle som ikke har utpekt en delegat mister sin rett til representasjon. Dette strider imot 

min intensjon i forslaget, da tanken var (og som det står andre steder i teksten) at foreninger kan velge 

hvem som skal representere de helt frem til møtestart.» 

33.2 Gjeldende regelverk 
Hyperions vedteketer § 6-10: 

Organisatoriske retningslinjer skal vedtas årlig av Landstinget og skal angi føringer på de 
sentrale organene utover det som er dekket i vedtektene, men skal ikke være i strid med 
disse. Dersom det hersker tvil om dette er det Desisjonskomiteen som avgjør saken.  

Organisatoriske retningslinjer: 

3.3. Prosess for valg av foreningsrepresentanter  

Delegatene skal velges av styret eller årsmøtet til en medlemsforening, avhengig av 

hva foreningene selv ønsker. En forening kan velge inntil dobbelt så mange 

vararepresentanter de har faste representanter, og disse skal velges i prioritert 

rekkefølge. Valg av representanter må meldes til Arbeidsutvalget, og valget må skje 

senest innen utgangen av januar måned etter sist avholdte Landsting. Dersom 

representant ikke er valgt innen da, mister foreningene det angår sin representasjon 

med mindre Representantskapet selv vedtar noe annet. 

3.4. Generelt om valg av foreningsrepresentanter 

Arbeidsutvalget skal senest innen 15. november varsle de aktuelle 

medlemsforeningene om deres anledning til å velge representanter og frister for dette. 

Dersom valg ikke er foretatt innen 10. januar, skal Arbeidsutvalget kontakte den 

aktuelle foreningen for å gjøre dem oppmerksom på dette. Ingen kan velges som 

representant fra en forening dersom personen ikke er medlem av foreningen på 

valgtidspunktet. Dersom en forening ikke har betalt Forbundskontingenten foregående 

år mister de automatisk sin stemmerett i Representantskapet fram til kontingenten er 

betalt. Representantskapet kan da vedta å gi foreningen tilbake sin stemmerett. 
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§ 8-1, 1. ledd sier følgende 

Sentralstyret består av Leder, 1. nestleder, 2. nestleder og de valgte 
Sentralstyremedlemmene. Arbeidsutvalget består av leder samt 1. nestleder og 2. 
nestleder. Generalsekretæren møter med tale- og forslagsrett i Sentralstyret og 
Arbeidsutvalget. Generalsekretæren har stemmerett i Arbeidsutvalget i organisatoriske og 
økonomiske saker. 

§ 8-5, 1. ledd sier følgende 

Leder har ansvaret for å lede Arbeidsutvalget, Sentralstyret og Representantskapet, holde 
kontakt med medlemsforeningene, samt representere Hyperion ovenfor myndighetene, 
media og andre organisasjoner. Nestlederne, i prioritert rekkefølge, overtar leders 
fullmakter og plikter dersom han eller hun i noe tilfelle faller fra.  

33.3 Tolkning 
Desisjonskomiteen merker seg at endringer på de Organisatoriske retningslinjene som ble vedtatt på 

Landstinget 2012, ikke er konsekvente. Intensjonen i vedtatte endringer foreslått på landstinget, var å gi 

foreningene mulighet til å velge Representanter frem til 1 uke før møtestart. 

Med bakgrunn i at Arbeidsutvalget ikke har klart å utføre sine vedtekts og organisatoriske oppgaver ved å 

kontakte medlemsforeningene innen 15. november, eller 10. januar tolker Desisjonskomiteen: 

Arbeidsutvalget må ta kontakt med de foreningene som kan velge Representanter til Representantskapet 

og be dem melde inn sine Representantskapsplasser og Representantskapsmedlemmer innen 1 uke fra det 

første møtet. Dersom de ikke melder inn sine Representanter / Representantskapsplasser vil de miste 

disse inntil Representantskapet vedtar noe annet jamfør; 

§ 3.3 Prosess for valg av foreningsrepresentanter  

Delegatene skal velges av styret eller årsmøtet til en medlemsforening, avhengig av 

hva foreningene selv ønsker. En forening kan velge inntil dobbelt så mange 

vararepresentanter de har faste representanter, og disse skal velges i prioritert 

rekkefølge. Valg av representanter må meldes til Arbeidsutvalget, og valget må 

skje senest innen utgangen av januar måned etter sist avholdte Landsting. Dersom 

representant ikke er valgt innen da(1 uke før Representantskapsmøte), mister 

foreningene det angår sin representasjon med mindre Representantskapet selv 

vedtar noe annet. 
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