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Sak 5 Vedtektsendringer og oppnevning
av vedtektsutvalg
VEDLEGG:
•

Gjeldende vedtekter, vedtatt på landsmøtet i 2016

Fra vedtektene:
5. Gjennomføring av landsmøtet.
(…)
c. Forslag til vedtektsendringer, navneendring eller avvikling av organisasjonen skal
være sendt til hovedstyret senest seks uker før landsmøtet. […] Endring av vedtektene
kan foretas av landsmøtet med 2/3 flertall av frammøtte landsmøtedelegater.

a) Presentasjon
Det har foreløpig kommet inn 6 forslag i forbindelse med vedtektsendringer.
Det er tre ulike typer endringsforslag. Forslag til endringer er skrevet i kursiv, strykningsforslag er
streket gjennom, tilleggsforslag er uthevet fet skrift.
Merk at styrets innstilling er skrevet inn i hvert forslag.
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Forslag: 1
Forslagstiller: Hovedstyret
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg]
Innstilt av styret: [vedtatt/ikke vedtatt]
Gjelder paragraf: Opprinnelig tekst: Ny tekst: Realiteten i forslaget:
Det nedsettes et utvalg som skal legge fram et helhetlig forslag med eventuelle vedtektsendringer til
styret innen 01.03.2020.
Utvalget skal bestå av:
Leder: en representant fra Hovedstyret
Sekretær: Nestleder i Framtiden i våre hender
Medlem: Ansattes representant eller vararepresentant til hovedstyret (velges blant ansatte)
Medlem: En representant fra et lokallag i Nord-Norge (oppnevnes av landsmøtet)
Medlem: En representant fra et lokallag utenfor Nord-Norge (oppnevnes av landsmøtet)

Begrunnelsen for forslaget: Framtiden i våre henders vedtekter har blitt endret en rekke ganger
siden organisasjonen ble grunnlagt i 1974.
Styret mener det er på tide med en grundig gjennomgang som vurderer hvorvidt formatet for
vedtektene er hensiktsmessig og om det skal gjøres større eller mindre endringer i vedtektene.
Styret foreslår at Landsmøtet 2018 setter ned et organisasjonsutvalg med representasjon fra
Hovedstyret, lokallag og ansatte, som får å oppgave å legge fram et helhetlig endringsforslag til styret
innen 01.03.2020.
Mandat for utvalget
Utvalget skal presentere et helhetlig forslag til samkjørte vedtekter til alle tre nivåer: nasjonalt,
regionalt og lokalt, og i tillegg for tematiske lokallag dersom denne ordningen skal videreføres.
Rammen for utvalgets arbeid er organisasjonens strategi for perioden 2019-2020, men
tidshorisonten for organisasjonsarbeidet har et lenger tidsperspektiv. Utvalget skal derfor legge til
grunn at toårsstrategiens hovedretning blir videreført fram mot 2025.
Utvalget skal vurdere om ordningen med regionlag, som ble innlemmet i vedtektene i 2016, er
hensiktsmessig. Organisasjonen har i dag ett regionlag (FIVH Nord).
Utvalget skal vurdere om ordningen med tematiske lokallag skal videreføres. Organisasjonen har i
dag ingen tematiske lokallag.
Utvalget ta imot innspill direkte fra lokallag og regionlag som ikke er direkte er representert i
utvalget.
Utvalget kan, dersom det finner det hensiktsmessig, legge fram foreløpige konklusjoner til drøfting
med hovedstyret underveis i prosessen.
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Forslag: 2
Forslagstiller: Hovedstyret
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg]

Innstilt av styret: [vedtatt/ikke vedtatt]

Gjelder paragraf: 1.1
Opprinnelig tekst:
Organisasjonens navn er Framtiden i våre hender. Godkjente lokallag kan benytte organisasjonens
navn og symbol i sin virksomhet.
Ny tekst:
Organisasjonens navn er Framtiden i våre hender. Godkjente lokallag kan benytte organisasjonens
navn og symbol og logo i sin virksomhet.
Realiteten i forslaget: Dette er først og fremst en språklig oppdatering i tråd med at vi gjør en
oppdatering av vår visuelle profil.
Begrunnelsen for forslaget: Framtiden i våre hender har oppdatert vår visuelle profil, og gått vekk
fra å ha et symbol for organisasjonen. Vi har nå kun logo, med navnetrekket vårt. Dermed bør ordet
«symbol» erstattes med «logo» i vedtektene.

Forslag: 3
Forslagstiller: Hovedstyret
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg]
Gjelder paragraf: 2.4
Opprinnelig tekst:

Innstilt av styret: [vedtatt/ikke vedtatt]

Organisasjonens hovedkontor er organisert som et informasjonssenter.
Ny tekst:
Organisasjonens hovedkontor er organisert som et informasjonssenter.
Realiteten i forslaget: Forslaget går ut på å fjerne formuleringen om at hovedkontoret skal
organiseres som et informasjonssenter.
Begrunnelsen for forslaget: Det er ikke uten videre opplagt hvordan et «informasjonssenter» er
organisert. Språkbruken henger igjen fra tidligere, og er ikke dekkende for hvordan hovedkontoret
i Framtiden i våre hender er organisert i dag. I paragraf 2. 3 står det at «alle medlemmer står
tilsluttet Framtiden i våre henders nasjonale organisasjon, med hovedkontor i Oslo». Styret mener
at det er dekkende; vedtektene, politisk plattform og toårsstrategien for organisasjonen legger
føringer for hvordan hovedkontoret skal jobbe og hvordan det skal prioritere.
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Forslag: 4
Forslagstiller: Hovedstyret
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg]
Gjelder paragraf: 3.2.c
Opprinnelig tekst:

Innstilt av styret: [vedtatt/ikke vedtatt]

[Landsmøtet skal]
Vedta organisasjonens toårsstrategi
Ny tekst:
[Landsmøtet skal]
Vedta organisasjonens toårsstrategi
Realiteten i forslaget: Fjerne føringen på hvor lenge en strategi skal vare. I realiteten blir det
dermed opp til hvert enkelt landsmøte å bestemme hvor lenge en strategi skal vare.
I arbeidet med gjeldende strategi og med forslaget til ny toårsstrategi har vi kommet til at det
hadde vært nyttig med strategiske føringer som varte lenger enn to år. Med gjeldende vedtekter
ville det imidlertid vært vedtektsstridig å vedta en strategi med en annen tidshorisont.

Forslag: 5
Forslagstiller: Hovedstyret
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg]
Gjelder paragraf: 7.7
Opprinnelig tekst:

Innstilt av styret: [vedtatt/ikke vedtatt]

Ved oppløsning av et lokallag tilfaller eventuelle eiendeler andre lokallag av FIVH, fordelt via
hovedkontoret.
Ny tekst:
Ved oppløsning av et lokallag eller regionlag tilfaller eventuelle eiendeler andre lokallag eller
regionlag av Framtiden i våre henderFIVH, fordelt via hovedkontoret.
Realiteten i forslaget: Språkvask, samt legge til regionlag da oppløsning også kan finne sted her.
Begrunnelsen for forslaget: Være konsekvent i bruken av «Framtiden i våre hender». Vi bruker
ellers ikke FIVH som forkortelse i vedtektene, og styret mener heller ikke at vi bør gjøre det. Her vil
vi også legge til regionlag, siden oppløsning av regionlag også kan forekomme, og organisasjonen
bør ha regler for hvordan det skal håndteres.
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Forslag: 6
Forslagstiller: Hovedstyret
Type forslag: [Endring/strykning/tillegg]
Gjelder paragraf: 3.5.a
Opprinnelig tekst:

Innstilt av styret: [vedtatt/ikke vedtatt]

Det avholdes landsmøte minst hvert annet år. Når minst 2/3 av lokallagene som oppfyller
bestemmelsene i paragraf 8, 250 medlemmer eller hovedstyret i Framtiden i våre hender krever
det, kalles det inn til ekstraordinært landsmøte.
Ny tekst:
Det avholdes landsmøte minst hvert annet år. Når minst 2/3 av lokallagene som oppfyller
bestemmelsene i paragraf 87, 250 medlemmer eller hovedstyret i Framtiden i våre hender krever
det, kalles det inn til ekstraordinært landsmøte.
Realiteten i forslaget: Korrigering av feil fra forrige landsmøte. I 2016 føyde landsmøtet til en
ekstra paragraf om regionlag. Dette endret rekkefølgen på paragrafene, slik at denne referansen
nå peker på feil paragraf.
Begrunnelsen for forslaget: Vedtektene bør være internt koherente.

b) Debatt
c) Votering
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