
Til Hyperions medlemsforeninger, sentralstyret, sekretariatet, valgkomiteen,
desisjonskomiteen, og regionslagene.

2. innkalling til ordinært Landsting 2022

Med hjemmel i vedtektenes § 6-1 og 6-2 kalles det med dette inn til ordinært
Landsting i Hyperion - Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser.

Sted: Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33, 0581 Oslo

Tid: 29. - 30. oktober 2022. Antatt møtestart er 09.00 den 29. oktober.
Det vil gjennomføres Landstingforberedende kurs fredag den 28. oktober på samme
hotell.

Landstinget er forbundets øverste myndighet, og skal blant annet behandle
arbeidsprogram, politisk program, vedtekter og valg av tillitsvalgte for 2023. Se
fullstendig saksliste nedenfor.

Denne innkallingen inneholder forslag til dagsorden, forretningsorden i tillegg til
praktisk informasjon. Forslagene til styringsdokumenter lastes også opp på
Hyperions nettsider, med linjenummer. Skjema for å sende inn endringsforslag vil
også bli tilgjengelig på nettsiden i løpet av september. Etter vedtektenes § 6-2 skal
andre innkalling sendes ut mellom seks og åtte uker før Landstinget, og skal
inneholde saker som er ferdig forberedt. Det blir totalt sendt ut tre innkallinger til
Landstinget. Den første ble sendt ut 01.08.2022, og den siste blir sendt ut 2 uker før
Landstinget.

Vi ber om at alle medlemsforeninger melder på sine delegater så fort som mulig, og
senest innen 15. oktober 2022. Les mer om påmelding under praktisk informasjon.

Ved spørsmål om Landstinget kan vi kontaktes på n4f@n4f.no eller på telefon 22 99
37 45 innenfor vanlig arbeidstid.

Med vennlig hilsen

Helle Munthe-Kaas Felix Volpe
Styreleder Generalsekretær

mailto:n4f@n4f.no
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Praktisk informasjon

Reise og ankomst
Årets Landsting holdes på Quality Hotel 33, med adresse Østre Aker vei 33, 0581
Oslo. Den enkleste veien dit fra Oslo sentrum er med t-banen, linje 5 østgående mot
Vestli, til Risløkka. Fra Risløkka T-banestasjon er det en kjapp gåtur til hotellet. Man
kan også ta buss nr 67 til Risløkkalléen, og Flybussen fra Oslo Lufthavn stopper like
ved hotellet.

Hyperion dekker alle reiseutgifter for valgte delegater, i tillegg til én varadelegat for
foreninger med kun én delegatplass. Vi dekker også utgifter for to observatører fra
nye foreninger, og en observatør for observatørforeninger. Merk at utgifter for øvrige
varadelegater må dekkes av foreningen selv.

Overnatting
Alle deltakere blir innplassert på enten enmannsrom på hotellet under Landstinget
(det vil si fra lørdag til søndag). Deltakere som skal delta på forberedende kurs
fredagen får dekket overnatting denne natten også. Dersom du ikke skal delta på
forberedende kurs, men av ulike årsaker har behov for overnatting fredag til lørdag
likevel, må du avtale dette på forhånd med generalsekretær. Ta kontakt på e-post
felix@n4f.no. Hyperion dekker ikke opphold dersom foreningen bestiller overnatting
på egenhånd uten avtale.

Dersom du har ønske om å dele rom med noen kan dette gjøres i påmeldingen.

Overnattingskostnader dekkes for alle valgte delegater, i tillegg til én varadelegat fra
foreninger med kun én delegatplass. Vi dekker også utgifter for to observatør fra nye
foreninger og en observatør fra observatørforeninger. Merk at utgifter for øvrige
varadelegater må dekkes av foreningen selv. Prisen for en varadelegat i enkeltrom
blir 1580 kroner og vil bli etterfakturert foreningen. Man kan søke om dispensasjon
fra dette hos generalsekretæren.

Program
Tidsplanen for årets Landsting er ikke ferdigstilt ennå, men vi antar at møtestart er
klokken 09:00 lørdag 29. oktober og møteslutt er ca klokken 17:00 søndag 30.
oktober. Lørdags kveld vil det bli servert felles middag etterfulgt av sosialt program
for alle deltakere. Ta gjerne med spill ol. som du vil spille sammen med de andre
deltakerne. Ellers er foreslått dagsorden vedlagt i denne innkallingen.
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Hvor mange kan vi sende?
Hver medlemsforening i Hyperion kan sende et visst antall personer på møtet. Etter
vedtak på RS0221 ble det bestemte at dette skal avhenge av foreningens beste
medlemstall i 2019, 2020 eller 2021. Nøkkelen er som følger:

● Forening innmeldt i 2021: 2 observatører
● 5-39 medlemmer: 1 delegat
● 40-99 medlemmer: 2 delegater
● 100-199 medlemmer: 3 delegater
● 200-349 medlemmer: 4 delegater
● 350-599 medlemmer: 5 delegater
● 600-999 medlemmer: 6 delegater
● Deretter 1 ekstra delegat for alle påbegynte 500 medlemmer fra og med 1000.

I tillegg kan man sende varadelegater likt antallet delegater delt på to rundet opp. Det
vil si at en forening med 4 delegater kan sende 2 varadelegater. Merk at vi kun dekker
utgifter for én varadelegat fra foreninger med kun én delegat - det vil si at foreninger
med to eller flere delegater må selv dekke reise og overnatting for sine varadelegater.

Foreninger som ble innmeldt i 2022 kan sende to observatører, og foreninger med
observatørstatus kan sende en observatør til Landstinget.

I tillegg møter sentralstyret, desisjonskomiteen, valgkomiteen, ansatte i Hyperion og
opp til to styremedlemmer fra hvert regionslag. Disse har tale- og forslagsrett.
Sentralstyret og representantskapet kan også invitere gjester med møte- og talerett i
angjeldende saker. Merk at dersom man har vært leder for et regionslag i nåværende
periode kan man ikke delta på Landstinget som delegat for en annen forening.

Påmelding
Påmelding gjøres gjennom Hypersys. Alle foreninger som har krav på delegater skal
ha fått tildelt et antall invitasjoner basert på det beste medlemstallene fra 2019, 2020
eller 2021. Det vil si at det er foreningen som melder delegater på til Landstinget.
Ved problemer i påmeldingen, ta kontakt med generalsekretær.

I følge § 6-4 i vedtektene må følgende skje når representanter velges fra foreningen:
Valg av landstingsdelegater og varadelegater må foretas av styret eller årsmøtet i en
medlemsforening, og alle medlemmer i foreningen må ha anledning til å stille til valg.
Delegatene må være medlem av foreningene de representerer. Valgform er opp til
den enkelte medlemsforening. Etter et landstingsvalg er avgjort, må
medlemsforeningen sende Sentralstyret en liste over de som ble valgt senest 14
dager før Landstinget avholdes. Sentralstyret kan dispensere fra innsendelsesfristen
etter søknad.
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Påmeldingsfrist er satt til 15. oktober 2022.

Viktige frister å forholde seg til før Landstinget

29. september: Frist for å melde opp saker til behandling på Landstinget. Dersom du
vil melde opp en sak, send en e-post til n4f@n4f.no.

29. september: Frist for å nominere kandidater til valg. Nominasjoner sendes inn via
et skjema som er publisert på nettsiden. Les mer under “Valg og nominasjoner”.

29. september: Frist for å levere inn forslag til vedtektsendringer. Forslag sendes inn
gjennom skjema på nettsiden. Les mer under “Forslag til vedtekter”.

14. oktober: Siste innkalling sendes ut. Denne inneholder informasjon om tidsplan,
alle innkomne forslag, kopi av gjeldende vedtekter og programmer, og annen praktisk
informasjon.

15. oktober: Frist for å melde seg på til Landstinget. Se “Påmelding” ovenfor.

All relevant informasjon og sakspapirer til møtet publiseres på nettsiden
http://landstinget.no.
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Dagsorden for Landstinget 2022
Dagsorden er hvilke saker som skal tas opp under Landstinget. Representantskapet
innstiller på følgende dagsorden for Landstinget 2022:

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 2021-2022
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 2021
3.1. Presentasjon av regnskap for 2021
3.2. Spørsmål og svar
3.3. Debatt

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 2023
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 2023
6.1. Presentasjon av sentralstyrets innstilling til organisatoriske retningslinjer
for 2023
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6.2. Spørsmål og svar
6.5. Debatt
6.6. Votering: Godkjenning av organisatoriske retningslinjer for 2023

7. Rammebudsjett for 2023
7.1. Presentasjon av sentralstyrets forslag til rammebudsjett for 2023
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

7



Forretningsorden for Landstinget 2022

Forretningsorden for Landstinget
Forretningsorden for Landstinget 2022

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.
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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.
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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
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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
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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
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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
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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 støttetaler. 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.
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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 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.

Forslag til andre vedtektsendringer kan sendes på følgende lenke, eller på Hyperion
sin nettside n4f.no. De gjeldende vedtektene med linjenummer kan lastes ned fra
nettsiden.

Sentralstyret skal til Landstinget innstille på alle forslag til vedtektsendringer, og det
vil derfor komme et oppdatert sakspapir ved tredje innkalling til Landstinget med alle
forslag vedtektsendringer.

Endringsforslag
Dersom du har endringsforslag til vedtektene kan du gjøre det ved å fylle ut skjema
på denne lenken.

Du finner de nåværende vedteken til Hyperion på denne lenken og på nettsidene våre.

Endelig oversikt over endelig forslag, skjemaer og mer informasjon vil du finne på
https://n4f.no/arrangement/landstinget/.

Med vennlig hilsen
Sentralstyret
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Valg og nominasjoner
Under Landstinget skal det gjennomføres en rekke personvalg. Dersom du ønsker å
stille til sentralstyret eller deisjonskomiteen kan du fylle ut nominasjonsskjemaet
her.

Fristen for å nominere kandidater er 29. september 2022 klokken 23:59:59.999.

Har du lyst til å stille til valg, men er usikker på hva det innebærer er det ingen
problem å ta kontakt med valgkomiteen eller sentralstyre. Valgkomiteen kan nås på
valg@n4f.no og sentralstyret kan nås på n4f@n4f.no.

På Landstinget 2022 skal det velges:
● Leder
● 1. nestleder
● 2. nestleder
● 6-9 medlemmer til Sentralstyret
● 5 medlemmer til valgkomiteen
● 2 medlemmer til Desisjonskomiteen
● Revisor

Her følger det utdrag fra vedtektene om de forskjellige vervene og organene.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av leder og to nestledere. Arbeidsutvalget skal lede den
daglige driften av forbundet, herunder kontorledelse, arbeidsfordeling og oppfølging
av sentralstyremedlemmene, generalsekretær og ansatte. Arbeidsutvalget kan også
foreta økonomiske, administrative og organisatoriske avgjørelser av mindre karakter.
Arbeidsutvalget innstiller i alle saker som skal behandles i Sentralstyret. (§ 8-3)

Leder

Styreleder har ansvaret for å lede Arbeidsutvalget, Sentralstyret og
Representantskapet, holde kontakt med medlemsforeningene, samt representere
Hyperion ovenfor myndighetene, media og andre organisasjoner. Styreleder vervet er
tilnærmet en 100% lønnet stilling.

Merk: Per i dag er styreleder på valg for to år, men valgkomiteen vil fremme et forslag
om å senke vervets periode til et år med umiddelbar virkning.
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Nestledere

Nestlederne, i prioritert rekkefølge, overtar leders fullmakter og plikter dersom han
eller hun i noe tilfelle faller fra. Leders fullmakter og plikter inkluderer blant annet å
ha overordnet ansvar for forbundets økonomi, aktiviteter og forpliktelser, og å lede
Arbeidsutvalget, Sentralstyret og representantskapet. Det er ikke valg av leder under
Landstinget 2020. (§ 8-5)

Sentralstyret

Sentralstyret er forbundets øverste organ mellom Representantskapsmøtene, og skal
iverksette vedtak fattet av Landstinget, planlegge og organisere alle sentrale
aktiviteter, ta seg av den strategiske ledelsen av forbundet, innkalle til
representantskapsmøter, foreta økonomiske disposisjoner etter retningslinjer vedtatt
av Representantskapet, samt ta alle nødvendige fortløpende avgjørelser. Alle
avgjørelser tatt av Sentralstyret må rapporteres til Representantskapet. (§ 8-2)

Desisjonskomiteen

Desisjonskomiteens oppgave er å kontrollere at forbundet fungerer etter vedtektenes
bokstav og ånd, at Landstingets vedtak blir satt ut i livet, at forbundet følger god
regnskapsskikk, at medlemsforeningene fører godkjente medlemslister og
kontingentbetalinger, og at valg foregår på en demokratisk og korrekt måte. (§9-1)

Desisjonskomiteen skal framlegge en egen rapport på hvert ordinære Landsting om

Valgkomiteen

Valgkomiteens mandat er å finne frem, nominere og innstille på kandidater til
Sentralstyret, og Desisjonskomiteen.
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Lurer du på noe?
Dersom du har spørsmål om Landstinget må du gjerne ta kontakt med oss. Vi kan
nås på e-post til n4f@n4f.no eller på telefon til 22 99 37 45 innenfor vanlig
arbeidstid.

Du kan også finne oppdatert informasjon på våre nettsider (landstinget.no). Der blir
alle sakspapirer, skjemaer for forslag og annen praktisk informasjon publisert.

Vi gleder oss til å se deg på årets viktigste møte!
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