ENDRINGSFORSLAG NFCFs VEDTEKTER
§3

NFCF har et sentralt organisasjonsledd kalt hovedforeningen, som ledes av
et hovedstyre. Foreningen består i tillegg av fire regioner: Sør-Øst, Vest,
Midt og Nord. Hver region har eget styre og egne årsmøter.
Regionene ivaretar NFCFs formål på regionalt nivå.

Endringsforslag:
NFCF har et sentralt organisasjonsledd kalt hovedforeningen, som ledes av
et hovedstyre. Foreningen består i tillegg av fire regioner: Sør-Øst, Vest,
Midt og Nord. Hver region har eget styre og egne årsmøter.
Regionene ivaretar NFCFs formål på regionalt nivå.
§3-1 Regionene er selvstendige juridiske enheter, registrert i Enhetsregisteret
og i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund med individuelle
organisasjonsnumre. Regionstyrene kan på vegne av regionene søke om
tilskudd og skaffe annen finansiering.
§3

§5

§5

§6

§6

Årsmøtet i hovedforeningen er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt
og minst 25 stemmeberettigede medlemmer er til stede eller har avgitt
fullmaktstemme.
Årsmøtet i en region er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt og
gjennomføres i henhold til §8.
Endringsforslag:
Årsmøtet i hovedforeningen er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt
og minst 25 stemmeberettigede medlemmer er tilstede.
Årsmøtet i en region er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt og
gjennomføres i henhold til §8.

Alle medlemmer over 15 år kan utøve demokratiske rettigheter som
møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til
ulike verv i NFCF når forfalt kontingent er betalt. En stemme pr.
medlemskap, jfr. § 24.
Endringsforslag:
Alle medlemmer over 15 år kan utøve demokratiske rettigheter som
møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til
ulike verv i NFCF når forfalt kontingent er betalt. En stemme pr.
medlemskap, jfr. § 24.
Medlemmer som deltar på årsmøtet via elektroniske hjelpemidler som
strømming, skype el.l. har tale- forslags- og stemmerett på lik linje som
medlemmer som er til stede.
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Dette står i Bufdirs regelverk om tilskudd: «For å sikre at alle enkeltpersoner har like
rettigheter på årsmøtet, er det ikke anledning til å stemme ved bruk av fullmakter fra andre
enkeltmedlemmer. Det er i prinsippet mulig å avgi stemme uten å fysisk være til stede på årsmøter,
via f.eks. elektroniske hjelpemidler som Skype e.l. Det er i så fall viktig at det tilrettelegges slik at
vedkommende medlemmer har like rettigheter og muligheter på møtet som de øvrige deltakerne.»
Det er dermed ikke anledning for medlemmer å stemme via fullmaktsstemme, men medlemmer som
er forhindret fysisk deltakelse på årsmøter, kan stemme via elektroniske hjelpemidler som for
eksempel. skype. »

§9

Årsmøtet velger:
a) Ett styre, jfr. § 12.
Hovedstyret skal bestå av leder, nestleder, økonomiansvarlig, 2
styremedlemmer og ett varamedlem. Disse utgjør styrets arbeidsutvalg.
Leder velges separat for ett år av gangen. Nestleder og ett styremedlem
velges samme år, begge for to år. Neste år velges økonomiansvarlig, ett
styremedlem og varamedlem, alle for to år.1) Regionstyret skal bestå av
leder, økonomiansvarlig, minst ett styremedlem og ett varamedlem.
Regionleder velges separat for ett år av gangen. Økonomiansvarlig og
øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen.
b) Et Fagråd bestående av 7 medlemmer. Gjelder hovedforeningen
c) En registrert eller statsautorisert revisor, jfr. § 21. Gjelder
hovedforeningen
d) En intern revisor og vararepresentant for intern revisor, jfr. § 21.
e) En valgkomité bestående av 3 personer. Valgkomiteens leder velges av
årsmøtet.

Endringsforslag:
§9

Årsmøtet velger:
a) Ett styre, jfr. § 12.
Hovedstyret skal bestå av leder, nestleder, økonomiansvarlig, 2
styremedlemmer og ett varamedlem. Disse utgjør styrets arbeidsutvalg.
Leder velges separat for ett år av gangen. Nestleder og ett styremedlem
velges samme år, begge for to år. Neste år velges økonomiansvarlig, ett
styremedlem og varamedlem, alle for to år.1) Regionstyret skal bestå av
leder, økonomiansvarlig, minst ett styremedlem og ett varamedlem.
Regionleder velges separat for ett år av gangen. Økonomiansvarlig og
øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen.
Nestleder og ett styremedlem velges samme år, begge for to år. Året etter
velges økonomiansvarlig, ett styremedlem og/eller varamedlem, alle for to
år.
b) Et Fagråd bestående av 7 medlemmer. Gjelder hovedforeningen
c) En registrert eller statsautorisert revisor, jfr. § 21. Gjelder
hovedforeningen
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d) En intern revisor og vararepresentant for intern revisor, jfr. § 21.
e) En valgkomité bestående av 3 personer. Valgkomiteens leder velges av
årsmøtet.
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