Forslag til endring av vedtektenes §6
Gjeldende vedtekter
§ 6. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år på sted
fastsatt av styret. Følgende saker skal behandles på årsmøtet:
1. Valg av møtefunksjonærer:
1. Møteleder
2. Referenter
3. Tellekorps
4. To til å underskrive protokollen
2. Årsberetninger fra:
1. Styret
2. Kasserer
3. Revisor
3. Fastsettelse av kontingent.
4. Forslag til endring av vedtektene.
5. Behandling av innkomne forslag.
6. Valg av styremedlemmer.
1. leder
2. nestleder
3. kasserer
4. sekretær
5. 1 ungdomsrepresentant
6. 2 styremedlemmer
7. 2 vararepresentanter
7. Andre valg:
1. revisor
2. valgkomité
3. representanter til OI-Norden
4. representanter til OIFE
Valgene skal være skriftlig når det foreligger flere forslag enn plasser som skal fylles. Styret
velges med alminnelig flertall.

Forslag til NY §6
§ 6. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år på sted
fastsatt av styret. Følgende saker skal behandles på årsmøtet:
1. Valg av møtefunksjonærer:
1. Møteleder
2. Referenter
3. Tellekorps
4. To til å underskrive protokollen
2. Årsberetninger fra:
1. Styret
2. Kasserer

3.
4.
5.
6.

7.

3. Revisor
Fastsettelse av kontingent.
Forslag til endring av vedtektene.
Behandling av innkomne forslag.
Valg av styremedlemmer.
1. leder
2. nestleder
3. kasserer
4. sekretær
5. 3 styremedlemmer
6. 2 vararepresentanter
Andre valg:
1. revisor
2. valgkomité
3. representanter til OIFE

Valgene skal være skriftlig når det foreligger flere forslag enn plasser som skal fylles. Styret
velges med alminnelig flertall.

Forslag til endring av vedtektenes §9
Gjeldende vedtekter
§ 9. Foreningen ledes av et styre som består av 7 styremedlemmer og 2 vararepresentanter.
NFOIs valgkomité gir innstilling til NFOIs årsmøte på kandidater til styre og valgkomité. Styret
velges av Årsmøtet for 2 års funksjonstid, vararepresentantene for 1 års funksjonstid. Halve
styret skal være på valg hvert år. Valgbare for styreverv er alle ordinære medlemmer med
stemmerett, som har betalt kontingenten for inneværende år.
Leders honorar fastsettes av årsmøtet.
Styret utnevner utvalg og arbeidsgrupper etter behov. Styret utnevner redaksjonskomité for
OI-Nytt. Foreningens leder er ansvarlig redaktør. Ved frafall av kasserer, sekretær eller
styremedlem i styreperioden kan styret erstatte disse med styremedlem eller
vararepresentant. Ved permanent frafall av både leder og nestleder har det øvrige styret
ansvar for å innkalle til ekstraordinært årsmøte.
•
•
•
•

Styremedlemmene innkalles til styremøte minst 3 uker før møtet.
Styremedlemmene skal ha tilsendt saksliste senest en uke før styremøtet.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede.
Styremedlemmene pålegges å behandle fortrolige opplysninger på en ansvarsfull
måte.

Styret forvalter foreningens signatur og fullmakter. Forpliktende underskrifter på vegne av
foreningen kan bare gjøres av styret i NFOI samt av person(er) som er særskilt bemyndiget av
styret.

Forslag til NY §9
§ 9. Foreningen ledes av et styre som består av 7 styremedlemmer og 2 vararepresentanter.
NFOIs valgkomité gir innstilling til NFOIs årsmøte på kandidater til styre og valgkomité. Det
tilstrebes at ett av styremedlemmene, enten ordinære eller vara, er under 30 år. Styret
velges av Årsmøtet for 2 års funksjonstid, vararepresentantene for 1 års funksjonstid. Halve
styret skal være på valg hvert år. Valgbare for styreverv er alle ordinære medlemmer med
stemmerett, som har betalt kontingenten for inneværende år.
Leders honorar fastsettes av årsmøtet.
Styret utnevner utvalg og arbeidsgrupper etter behov. Styret utnevner redaksjonskomité for
OI-Nytt. Foreningens leder er ansvarlig redaktør. Ved frafall av kasserer, sekretær eller
styremedlem i styreperioden kan styret erstatte disse med styremedlem eller
vararepresentant. Ved permanent frafall av både leder og nestleder har det øvrige styret
ansvar for å innkalle til ekstraordinært årsmøte.
•
•
•
•

Styremedlemmene innkalles til styremøte minst 3 uker før møtet.
Styremedlemmene skal ha tilsendt saksliste senest en uke før styremøtet.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede.
Styremedlemmene pålegges å behandle fortrolige opplysninger på en ansvarsfull
måte.

Styret forvalter foreningens signatur og fullmakter. Forpliktende underskrifter på vegne av
foreningen kan bare gjøres av styret i NFOI samt av person(er) som er særskilt bemyndiget av
styret.

