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DT #1 

Desisjonskomiteens Tolkning #1 

 

Vedr. medlemskap og godkjenning av medlemsforeninger  

 

1.1 Bakgrunn 
Desisjonskomiteen er gjort kjent med at det foreligger flere innmeldinger siden Stiftelsestinget. I den 
forbindelse ser Desisjonskomiteen behov for å presisere og tolke flere momenter i forbindelse med 
medlemskap og godkjenning av medlemsforeninger i Hyperion. 
 

1.2 Gjeldende regelverk 
Hyperions Vedtekter sier følgende om medlemsforeninger i § 2 - Organisasjon: 

§ 2-1 

Hyperion er organisert lokalt gjennom enkeltstående medlemsforeninger, regionalt ved 
fylkeslag eller regionslag, og sentralt ved et Landsting og dets valgte organer. 

§ 2-2 

Medlemsforeningene er suverene og uavhengige deler av Hyperion. Hyperions sentrale 
organer kan ikke avsette eller velge tillitsvalgte i medlemsforeningene, og kan heller ikke 
overprøve avgjørelser fattet av deres egne valgte organer. 

Ingen endring i vedtektene kan frata en medlemsforening retten til å melde seg ut av 
forbundet. 

Medlemsforeninger er utdypende regulert i § 4 - Medlemsforeninger: 

§ 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. 
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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 

 Har demokratiske vedtekter 

 Har et valgt styre 

 Har selvstendig økonomi 

 Fører gyldig medlemsliste 

 Har medlemsrettet aktivitet 

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

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 Sentralstyret etter søknad. 

Det er også vesentlig å se på innholdet i § 3-1, om medlemmer. 

§ 3-1 
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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 Arbeidsutvalget tillatelse 
til å føre medlemsliste for seg, men har da krav på innsyn i og kontroll over denne.  

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

Til slutt også utdrag av § 13-1: 

§ 13-1 

Hvis en medlemsforening bryter disse vedtektene, aktivt motarbeider Hyperion eller 
driver med ulovlige aktiviteter, kan den ekskluderes fra forbundet. 

 
Gjeldende Vedtekter og regler gir fem kriterier i sin definisjon av en medlemsforening, i tillegg til at 
foreningen skal ha virksomhet som faller inn under Hyperions formål slik det er definert i § 1-2. Disse er: 

§ 1-2 

Hyperion er en landsomfattende organisasjon for barn og ungdom som engasjerer seg i 
og skaper arenaer for de fantastiske fritidsinteressene. 

Hyperions øverste mål er å skape en framtid der fantasi, kreativitet, spill og 
historiefortelling har en sentral plass i kulturliv og samfunn, og skal i forlengelsen av dete 
ivareta og videreutvikle den fantastiske kulturarven. 

§ 1-3 

De fantastiske fritidsinteressene omfatter følgende: 

 Fantastiske former for spill og lek, representert ved blant annet data-, brett-, 
kort- og miniatyrspill. 

 Datakultur, representert ved blant annet datatreff, demoscenen og annen bruke 
av data for kreativ utfoldelse. 

 Samarbeidsbasert historiefortelling, representert bed blant annet rollespill, 
levende rollespill og historisk gjenskapning. 

 Organisert felleskap rundt fantastiske kulturutrykk, representert ved genre 
som Science Fiction, horror, fantasy, i blant annet tegneserier, bøker, animasjon, 
film og TV-serier. 

§ 1-4 

Hyperions fundament utgjøres av selvstendige, tilsluttede medlemsforeninger som driver 
med fantastiske fritidsinteresser, og engasjement og aktivitetene som finnes hos disse. 

I tillegg skal foreningene godkjennes av Sentralstyret, evt. foreløpig godkjennes av Arbeidsutvalget eller et 
regionslag. 
 
Reglene for medlemsforeninger ligner på reglene gitt i "Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og 
ungdomsorganisasjoner". Hyperion er også bundet av denne forskriften for å utløse statsstøtte. 
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1.3 Godkjenning av medlemsforeninger 
Medlemsforeninger skal godkjennes med absolutt flertall av Sentralstyret. Arbeidsutvalget eller regionslag 
kan godkjenne midlertidig. Endringer på Landstinget 2010 i § 4-3 utvider mulighet til midlertidig 
innmelding ved at regionslag kan behandle disse. § 4-3 henviser til § 4-1, som definerer hvilke foreninger 
som kan være medlem av Hyperion. Ettersom § 4-3 henviser til § 4-1, tolker Desisjonskomiteen at: 
Godkjenningen skal være en bekreftelse på at foreningen tilfredsstiller kriteriene satt i Vedtektene. 
Avvisninger skal begrunnes i at foreningene ikke kan sannsynliggjøre at de følger kriteriene stilt i 
Vedtektenes § 4-4, eller at foreningen faller inn under Vedtektenes bestemmelser om eksklusjon. 
 
Endringer på Landstinget 2006 i § 4-3 kan, sett i forhold til tidligere tolkning DT1, tolkes slik at 
Sentralstyret kan velge å godkjenne foreninger som ikke kan sannsynliggjøre at de følger kriteriene stilt i 
Vedtektenes § 4-4, eller som faller inn under Vedtektenes bestemmelser om eksklusjon, men dette har 
Desisjonskomiteen ikke på noe tidspunkt oppfattet som Landstingets intensjon. Vi vil derfor fastholde at 
slike foreninger ikke kan godkjennes. 
 
Det er altså ikke anledning til å underkjenne en organisasjon av andre grunner enn at de ikke tilfredsstiller 
Vedtektenes krav eller driver med aktivitet som utløser eksklusjon. Det er mao. ikke mulig å avvise en 
organisasjon av hensyn som at "Hyperion er stor nok" eller at "Det finnes mange nok av denne typen 
organisasjon i Hyperion". Tolkningen innebærer imidlertid at bevisbyrden for at foreningen tilfredsstiller 
kriteriene ligger på foreningen selv. Den må selv sannsynliggjøre at den faller inn under kriteriene. Derfor 
kan Sentralstyret underkjenne en forening på grunn av at den ikke kan sannsynliggjøre at den følger 
kriteriene. 
 
Desisjonskomiteen vil for øvrig bemerke at det vil være naturlig å se til den presedens som har blitt 
etablert ved behandling av medlemskapssøknader. Desisjonskomiteen kommer også med utfyllende 
vurderinger av om medlemsforeninger kan innvilges medlemskap i de organene der det er aktuelt. 
Det er også nevnt i Vedtektene at medlemsforeningene kan godkjennes av Arbeidsutvalget eller Styret i et 
regionslag, men ikke nevnt noen flertallsform. Det er naturlig å tro at Landstinget har ønsket samme 
flertallsform i Arbeidsutvalget og Regionslagene som i Sentralstyret. Desisjonskomiteen tolker derfor at: 
Midlertidig godkjenning av medlemsforeninger i Arbeidsutvalget eller Regionslag krever absolutt flertall. 
Observatørmedlemskap kan innvilges til foreninger som ikke tilfredsstiller kravene. Likevel: 
Observatørmedlemskap kan kun innvilges til organisasjoner med formål eller virksomhet som faller inn 
under Vedtektenes § 1-2. 
 

1.4 Oppsummering 
Desisjonskomiteen har i denne tolkningen presisert hvilke foreninger som kan og må godkjennes, hvilket 
flertall som kreves i midlertidig godkjenning av foreninger og hvilke organisasjoner som kan innvilges 
observatørmedlemskap. 
 
 

Espen Sortland, Øyvind Aardal, Jon Andre Hvoslef Eide, Bo Alexander Granbo. 
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