
4. Vedtektsendringer
Ærede Landsting,

Etter paragraf §6-6 skal det behandles vedtektsendringer på Landstinget hvert år.
Etter §10-1 er endelig frist for å sende endringsforslag til sentralstyret en måned før
Landstinget, 30. september. Vedtektsendringer skal behandles og innstilles på av
sentralstyret i forkant av Landstinget.

I år har sentralstyret ikke satt ned en arbeidsgruppe for å behandle eller gjennomgå
vedtektsendringer, men har heller behandlet dem i plenum. De nåværende
vedtektene til Hyperion kan leses på nettsidene til Hyperion. For at endringsforslag
skal vedtas, står det i §10-1 av vedteken at det kreves ⅔ flertall. Etter §10-3 står det
at for et forslag med umiddelbar virkning kreves det at Landstinget vedtar forslaget
med ¾ flertall.

Interesseforbund
Av de endringsforslagene som er blitt sendt inn, handler den største om å
implementere et nytt sentralt organ inn i forbundet kjent som interesseforbund.
Forslaget kommer på bakgrunn av en lengre intern diskusjon i Hyperion kjent som
særforbundsmodellen, der hvert enkelt interesseforbund i Hyperion skal kunne
opprette egne selvstendige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Etter en prosess fra 2018, og med hjemmel i vedtak fattet på RS0121 har
sentralstyret foreslått en endringer internt i Hyperion der nye sentrale organer kan
kunne opprettes internt i Hyperion for å bedre representere, engasjere og bistå hvert
enkelt interessefelt. Hvert interesseforbund må ha egne demokratiske valgte styrer,
årsmøter og vedtekter, og vil være underlagt Hyperion sentralt og Landstinget.

Intensjonen er at interesseforbundene vil få tilgang på sentrale driftsmidler til å
arrangere aktivitet til foreninger tilknyttet sitt eget interesseforbund, og et økt
mandat til å representere sitt gitt interessefelt. Dersom disse vedtektsendringer går
gjennom i F1, vil mer detaljer om interesseforbundenes drift og virksomhet vedtas i
de organisatoriske retningslinjene for 2022.

Dette er store endringer, og sentralstyret har foreslått at hver del av sentralstyrets
forslag skal voteres over en etter en (F1a-F1h) før et endelig vedtak skal fattes på F1.
Sentralstyret vil presisere at dersom F1a faller, så er det ingen hensikt å fatte de
resterende vedtakene. Dersom F1 faller, så må store deler av de andre forslagene på
Landstinget også revideres før votering.
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Øvrige endringer
Det har kommet to andre forslag til vedtektsendringer som ikke er tilknyttet
interesseforbund. Mer informasjon om de kan leses i forslag til vedtektsendringer.

Godt valg!

Med vennlig hilsen
Sentralstyret

Forslag til vedtak og innstillinger fra sentralstyret:
Landstinget vedtar forslagene til vedtektsendringer på følgende måte:

F1 Ingen innstilling
F1a Innstilt vedtatt
F1b Innstilt vedtatt
F1c Innstilt vedtatt
F1d Innstilt vedtatt
F1e Innstilt vedtatt
F1f Innstilt vedtatt
F1g Innstilt vedtatt
F1h Innstilt vedtatt

F2 Innstilt vedtatt
F3 Innstilt vedtatt

Med vennlig hilsen
Sentralstyret
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Forslag til vedtektsendringer:

F1 - Gjennomgående endringsforslag
Forslagsstiller - Sentralstyret

Vedta F1a-F1h.

Begrunnelse: Sentralstyret har siden 2019 jobbet med å tilrettelegge for intensjonen gitt
av Organisasjonsutvalgets Rapport overlevert sentralstyret desember 2018 om å endre
forbundets struktur til det som da ble kjent som særforbundsmodellen. I
arbeidsprogrammet for 2021 står det at Hyperion skal fortsette arbeidet med overgangen
til særforbundsmodellen, med mål om at overgangen er fullført innen 2022.
Etter vedtak fattet på RS0121 fikk sentralstyret i oppgave om å foreslå en mindre
omfattende endring av forbundets interne struktur, kjent som interesseforbund.

Interesseforbund skal være nye sentrale organer som har i oppgave å bedre representere
og tilrettelegge for de forskjellige interesseområdene Hyperion sine medlemsforeninger
representerer.

Sentralstyret har delt det opp forslag stykkevis for å gjøre det lettere å ta stilling til
eventuelle uenigheter internt i forslaget, før man fatter et helhetlig vedtak om å vedta
anledningen til å opprette og styre interesseforbund internt i Hyperion.

F1a - Legg til, nåværende § 5 blir § 6 osv,
Linje 178
Forslagsstiller - Sentralstyret

Endringsforslag:

§ 5. Interesseforbund

§ 5-1
Interesseforbundene skal:

● Fremme Hyperions formål og grunnprinsipper innenfor sine interesseområder
blandt de fantastiske fritidsaktivitetene.

● Legge til rette for samarbeid mellom medlemsforeninger tilknyttet
interesseforbundet

● Være kontaktledd mellom Hyperion sentralt og medlemsforeninger tilknyttet
interesseforbundet

● Arbeide for at alle får mulighet til å drive med aktivitet innenfor interesseområdet,
samt ivareta og utvikle denne kulturen.

Et interesseforbund må ha egne demokratiske vedtekter med et årsmøte som øverste
organ, der de tilsluttede medlemsforeningene velger årsmøterepresentantene. Et
interesseforbund skal ha en selvstendig økonomi og et årsmøtevalgt styre.
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Et interesseforbund kan kreve kontingent fra sine medlemsforeninger, men manglende
innbetaling av kontingent kan ikke påvirke foreningens medlemskap i Hyperion.

Sentralstyret kan helt eller delvis delegere fullmakter som ordinært tilhører Hyperion sitt
sentralstyre, til et interesseforbund.

§ 5-2
Et interesseforbund kan opprettes dersom minst fem medlemsforeninger ønsker å
opprette et interesseforbundsærforbund etter instruksene i de organisatoriske
retningslinjer. Et interesseforbund må godkjennes av sentralstyret med ⅔ flertall for å bli
godkjent i forbundet. Et interesseforbund er avgrenset til å omfatte et mer spesifikt
interesseområde blant Hyperion sine medlemsforeninger. Ved oppløsning av et
interesseforbund må fordelingen av forbundets midler godkjennes av Sentralstyret.
Tilknyttningen til et interesseforbund utgjøres av de medlemsforeningene som er
medlemmer av Hyperion, og som har tilknytning til forbundets interesseområde.

§ 5-3
Ved opprettelsen av et interesseforbund må det avholdes et ordinært årsmøte innen seks
måneder, der alle medlemsforeninger får anledning til å delta. Utfyllende regler om
konstitueringen av nye interesseforbund, innenfor rammene i disse vedtektene og de
organisatoriske retningslinjene, kan fastsettes av Sentralstyret.

Hyperions Sentralstyre, Representantskap og Desisjonskomité skal ha forslagsrett til et
interesseforbunds årsmøte, og skal ha rett til å kunne innkalle til ekstraordinært årsmøte.

§ 5-4
Et interesseforbund må følge Hyperions vedtekter og Landstingets vedtak. Ved brudd på
dette kan Sentralstyret fjerne lagets tillatelse til å benytte seg av forbundets navn, logo og
andre kjennetegn, fjerne lagets representasjon sentralt, og fjerne lagets mulighet til å
benytte seg av støtteordninger, medlemslister eller lignende fra sentralleddet. Ved
gjentatte eller alvorlige brudd kan Sentralstyret med 3/4 flertall, eller Representantskapet
med alminnelig flertall, oppløse forbundet. Interesseforbund kan anke saken til et
respektivt høyere organ.

Desisjonskomiteen avgjør om vedtektene til et interesseforbund strider mot Hyperions
vedtekter, og om det brytes med Landstingets avgjørelser.

Begrunnelse:

F1b - Tilleggsforslag
§ 2-1, linje 80
Forslagsstiller - Sentralstyret

Endre fra: “Hyperion er organisert lokalt gjennom enkeltstående medlemsforeninger,
regionalt ved regionslag, og sentralt ved et Landsting og dets valgte organer.”

Endre til: “Hyperion er organisert lokalt gjennom enkeltstående medlemsforeninger,
regionalt ved regionslag, interessebasert gjennom interesseforbund, og sentralt ved et
Landsting og dets valgte organer.”
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Begrunnelse: Behov for presisering at interesseområdene er en del av forbundets
struktur.

F1c - Tilleggsforslag
§ 4-6, linje 177
Forslagsstiller - Sentralstyret

Endre fra: “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 regionslagenes årsmøter. Dispensasjon fra disse kravene
kan gis av Sentralstyret etter søknad.”

Endre til: “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, regionlagenes årsmøter eller interesseforbundenes årsmøter.
Dispensasjon fra disse kravene kan gis av Sentralstyret etter søknad.”

Begrunnelse: De samme reglene foreningene må følge idag må også gjelde i henhold til
interesseforbundene. Viktig å merke at foreninger som ikke følger kravene fortsatt kan få
unntak, dette er spesielt relevant ovenfor interesseforbund dersom de ønsker å involvere
eksterne miljøer/foreninger/lokallag.

F1d - Tilleggsforslag
§ 6-2, linje 255
Forslagsstiller - Sentralstyret

Endre fra: “Siste innkalling må sendes medlemsforeningene, de valgte
landstingsdelegatene og varadelegatene, valgkomiteen, Desisjonskomiteen,
Representantskapet og regionslagene senest to uker i forkant, og skal inneholde
informasjon om dagsorden, alle innkomne forslag, samt kopi av forbundets vedtekter og
gjeldende program.”

Endre til: “Siste innkalling må sendes medlemsforeningene, de valgte
landstingsdelegatene og varadelegatene, Valgkomiteen, Desisjonskomiteen,
Representantskapet, regionslagene og interesseforbundene senest to uker i forkant, og
skal inneholde informasjon om dagsorden, alle innkomne forslag, samt kopi av forbundets
vedtekter og gjeldende program.”
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Begrunnelse: Interesseforbundene skal ha rett til å sende observatører til Landstinget, og
vanlig praksis skal gjelde for dem også.

F1e - Tilleggsforslag
§ 6-3, linje 264 og 273
Forslagsstiller - Sentralstyret

Endre fra:
“På Landstinget møter følgende:

● Delegater valgt fra medlemsforeningene, med tale-, forslags- og stemmerett.
● Sentralstyret, Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, valgkomiteen, ansatte i

Hyperion, observatører og varadelegater valgt fra medlemsforeningene, leder eller
annen tillitsvalgt fra foreninger med observatør medlemskap, opptil to
styremedlemmer fra hvert regionslag, med tale- og forslagsrett.

● Gjester invitert av Sentralstyret eller Representantskapet, med talerett i
angjeldende saker

Medlemsforeningene kan sende et antall varadelegater tilsvarende halvparten av deres
vanlige antall landstingsdelegater avrundet oppover. Varadelegatene skal velges i prioritert
rekkefølge og trer inn som erstatninger for delegatene når en av disse falle fra.

Personer som har fungert som medlemmer eller varamedlemmer av Sentralstyret,
Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, ansatte i Hyperion eller leder fra et regionslag kan ikke
velges som delegater til landstinget i valgperioden, selv om de fratrer vervet før
valgperioden.”
Endre til:
“På Landstinget møter følgende:

● Delegater valgt fra medlemsforeningene, med tale-, forslags- og stemmerett.
● Sentralstyret, Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, valgkomiteen, ansatte i

Hyperion, observatører og varadelegater valgt fra medlemsforeningene, leder eller
annen tillitsvalgt fra foreninger med observatør medlemskap, opptil to
styremedlemmer fra hvert regionslag og interesseforbund, med tale- og
forslagsrett.

● Gjester invitert av Sentralstyret eller Representantskapet, med talerett i
angjeldende saker

Medlemsforeningene kan sende et antall varadelegater tilsvarende halvparten av deres
vanlige antall landstingsdelegater avrundet oppover. Varadelegatene skal velges i prioritert
rekkefølge og trer inn som erstatninger for delegatene når en av disse falle fra.

Personer som har fungert som medlemmer eller varamedlemmer av Sentralstyret,
Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, ansatte i Hyperion eller leder fra et regionslag eller
interesseforbund kan ikke velges som delegater til landstinget i valgperioden, selv om de
fratrer vervet før valgperioden.”

Begrunnelse: Interesseforbundene skal ha rett til å sende observatører til Landstinget, og
vanlig praksis skal gjelde for dem også.
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F1f - Tilleggsforslag
§ 7-1, linje 359
Forslagsstiller - Sentralstyret

Endre fra: “Representantskapet består av representanter valgt av og blant
medlemsforeningene og to representanter valgt av styret eller årsmøtet i hvert regionslag.”

Endre til: “Representantskapet består av representanter valgt av og blant
medlemsforeningene og to representanter valgt av styret eller årsmøtet i hvert regionslag
og interesseforbund.”

Begrunnelse: Interesseforbundene skal ha rett til å sende representanter til
representantskapet, og vanlig praksis skal gjelde for dem også.

F1g - Tilleggsforslag
§ 7-5, linje 416
Forslagsstiller - Sentralstyret

Endre fra: “Dersom det på noe tidspunkt samlet sett er færre enn 4 gjenværende
medlemmer av Sentralstyret og Representantskapet, tiltrer de resterende medlemmene av
Sentralstyret og Representantskapet, samt alle regionslagslederne, et interimsstyre hvis
eneste oppgave er å avholde ekstraordinært Landsting.”
Endre til: “Dersom det på noe tidspunkt samlet sett er færre enn 4 gjenværende
medlemmer av Sentralstyret og Representantskapet, tiltrer de resterende medlemmene av
Sentralstyret og Representantskapet, samt alle ledere for regionslag og
interesseforbund, et interimsstyre hvis eneste oppgave er å avholde ekstraordinært
Landsting.”

Begrunnelse: Siden de er en del av sentralleddet og sitter i representantskapet skal
interesseforbundene også representeres i dette tilfellet.

F1h - Tilleggsforslag
§ 11-1, linje 571
Forslagsstiller - Sentralstyret

Endre fra: “Som sentrale tillitsvalgte i Hyperion regnes de som har styreverv el. i
regionslagene, landstingsdelegater og observatører, samt alle tillitsvalgte valgt av
Landstinget. Som sentrale organer regnes Landstinget og alle organer valgt eller opprettet
av Landstinget. Som permanente sentrale organer regnes Arbeidsutvalget, Sentralstyret,
Representantskapet, Valgkomiteen og Desisjonskomiteen.”
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Endre til: “Som sentrale tillitsvalgte i Hyperion regnes de som har styreverv el. i
regionslagene, interesseforbundene, landstingsdelegater og observatører, samt alle
tillitsvalgte valgt av Landstinget. Som sentrale organer regnes Landstinget og alle organer
valgt eller opprettet av Landstinget. Som permanente sentrale organer regnes
Arbeidsutvalget, Sentralstyret, Representantskapet, Valgkomiteen og Desisjonskomiteen.”

Begrunnelse: Presisjon av at personer med styreverv i interesseforbund regnes som
sentrale tillitsvalgte.

F2 - Stryk og erstatt
§ 8-1, linje 431
Forslagsstiller - Sentralstyret

Endre fra: “Sentralstyret består av Leder, 1. nestleder, 2. nestleder og de valgte
Sentralstyremedlemmene. Arbeidsutvalget består av leder samt 1. nestleder, 2. nestleder
og Generalsekretæren.”

Endre til: “Sentralstyret består av Leder, 1. nestleder, 2. nestleder og de valgte
Sentralstyremedlemmene. Arbeidsutvalget består av leder samt 1. nestleder og 2.
nestleder. Generalsekretæren har møteplikt, og tale- og forslagsrett på møter i
arbeidsutvalget”

Begrunnelse: Det har vært praksis de siste to årene at med en ansatt generalsekretær,
så skal ikke generalsekretæren være en del av det demokratisk valgte organet.
Arbeidsutvalget har praktisert at generalsekretæren ikke benytter seg av stemmeretten i
dag.

F3 - Stryk og erstatt (med umiddelbar virkning)
§ 12-3, linje 613
Forslagsstiller - Valgkomiteen

Endre fra: Styreleder, to år som følger kalenderåret.

Endre til: Styreleder, ett år som følger kalenderåret

Begrunnelse: For å sikre å finne en leder i den kommende perioden etter pandemien er
det behov for å senke terskelen til ledervervet.
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