VEDTEKTER
FOR
P E R S O N S K A D E FO R B U N D E T L T N
VEDTATT 7. SEPTEMBER 2019

§1
NAVN
Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN).

§2
FORMÅL
LTN er en partipolitisk nøytral organisasjon, hvis formål er å ivareta interessene til
personer med alle typer skader, samt etterlatte og pårørende overfor myndigheter,
forsikringsselskaper, organisasjoner og andre. LTN skal også bidra til å drive
forebyggende arbeid for å redusere ulykker og drive aktivt likepersonsarbeid.

§3
MEDLEMSKAP
3.1

Medlemskap løper fra den måned første kontingent er betalt til midten av
samme måned året etter.

3.2

Medlemskategorier:

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

Enkeltmedlem. (Kan og tegnes som livsvarig medlemskap)
Ungdomsmedlemskap. Se retningslinjer/definisjoner.
Familiemedlemskap. Se retningslinjer/definisjoner
Bedriftsmedlemskap. Se retningslinjer/definisjoner
Livstidsmedlemskap. Kan tegnes som både enkelt- og familiemedlemskap. Se
retningslinjer/definisjoner
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§4
ORGANISASJONEN
LTNs organer er:
1. Landsmøtet
2. Landsstyret
3. Sekretariatet
4. Fylkeslag / fylkesstyret
5. Lokallag
LTN skal være en landsdekkende organisasjon med administrasjon og
hovedkontor i Oslo regionen.
4.1

LTN, Fylkeslag.
LTN har som målsetting å ha et fylkeslag i hvert fylke.
Fylkeslagets navn skal være: Personskadeforbundet LTN……fylkeslag.
Dersom ingen kan eller vil påta seg verv for å drifte fylkeslaget, kan
Landsstyret be et annet fylkeslag om også å omfatte det fylket hvor det ikke er
mulig å drifte et fylkeslag.
Fylkeslaget skal drive virksomhet for medlemmene i laget, der hvor lokallag
ikke finnes.

4.2

Lokallag
Innenfor hvert fylkeslags område kan det opprettes lokallag. I fylker som har
lokallag, skal aktiviteten overlates til disse. Nye lokallag, og den geografiske
avgrensing for disse, skal godkjennes av Landsstyret.
Lokallagenes navn skal være: Personskadeforbundet LTN……lokallag

4.3

Landsstyret kan ved behov tillate avvik fra organisasjonsmodellen beskrevet i §
4.1 og 4.2.
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§5
LANDSMØTET
5.1

Landsmøtet er LTNs høyeste myndighet.

5.2

Ordinært Landsmøte avholdes hvert annet år, fortrinnsvis innen 15. september.
Landsmøtet kan vedta at møtet og eller enkeltsaker skal foregå for lukkede
dører.

5.3

Varsel om Landsmøtet kunngjøres senest 5 - fem - måneder før Landsmøtet
finner sted. Innkalling til landsmøtet foretas av Landsstyret og sendes
lokallagene og fylkeslagene i brev senest 1 - en - måned før Landsmøtet finner
sted og skal inneholde:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Dagsorden
Landsstyrets beretning
Revidert regnskap for de to siste år med revisors beretning
Forslag på revisor.
Forslag til handlingsprogram
Innkomne saker
Valgkomiteens innstilling

5.4

Saker til Landsmøtet må være innsendt skriftlig til Landsstyret senest 3 - tre måneder før Landsmøtet finner sted. Forslag fra enkeltmedlemmer eller
lagsstyret fremmes for lagets årsmøte, som uttaler seg om forslaget før det
sendes LTNs landsstyre.
I fylker med både lokal- og fylkeslag skal sakene behandles i lokallaget. Saker
behandlet i lokallaget skal ikke behandles på nytt i fylkeslaget.
Fylkeslag som ikke har direkte medlemmer kan ikke sende inn saker til
landsmøtet.

5.5

Landsstyret gis fullmakt til å fastsette årsregnskapet. Årsregnskapene skal
fremlegges på landsmøte.

For avvikling av Landsmøtet og ekstraordinært Landsmøte se
retningslinjer/definisjoner lenger bak.
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§6
LANDSSTYRET
6.1

Mellom landsmøtene er Landsstyret LTNs høyeste organ.

6.2

Landsstyret består av leder, nestleder, 3 - tre - styremedlemmer og 2 - to varamedlemmer. Landsstyret trer i funksjon umiddelbart etter Landsmøtet.
Beskrivelse av hvordan Landsstyret skal lede organisasjonen se
retningslinjer/definisjoner lenger bak.

§7
VEDTEKTSKOMITE / KONTROLLKOMITE
7.1

Vedtektskomite
Vedtektskomiteen består av 3 - tre - medlemmer og 1 - ett - varamedlem.
Vedtektskomiteen skal uttale seg i tvistesaker angående fortolkning av
vedtektene, bistå lagene og Landsstyret i vedtektsspørsmål og uttaler seg om
og kan komme med forslag til vedtektsendringer. Avgjørelser i
vedtektskomiteen er retningsgivende for organisasjonen.

7.2

Kontrollkomite
Kontrollkomiteen består av 3 - tre - medlemmer og 1 - ett - varamedlem.
Kontrollkomiteen skal føre kontroll med at landsmøte- og landsstyrevedtak blir
fulgt opp. Kontrollkomiteen skal også påse at budsjett blir fulgt og at
organisasjonen drives forsvarlig ut fra gjeldende økonomi.
Kontrollkomiteen skal normalt ha møte to ganger pr. år.

§8
SEKRETARIATET
8.1

LTNs sekretariat forestår den daglige driften av LTN i henhold til vedtak fattet
av Landsmøtet og Landsstyret.

8.2

Sekretariatet ledes av generalsekretæren som står ansvarlig overfor Landsstyret
i tjenesteforhold.

8.3

Sekretariatet påser at Landsmøtets / Landsstyrets vedtak blir effektuert.
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§9
LOKALLAGENES ORGANER
9.1

Årsmøtet

9.1.1 Årsmøtet er lagets høyeste myndighet.
9.2

Lokallagsstyret

9.2.1 Lokallagsstyret skal ha minst 3 – tre - medlemmer inkludert styrets leder og
minst 2 – to - varamedlemmer. Styremedlemmene og varamedlemmene velges
vekselvis for to år av gangen. Styrets leder velges særskilt, også for to år av
gangen.
Landsstyret kan ved behov gi dispensasjon slik at man kan velges for ett år av
gangen.
Styret leder lokallaget i samsvar med Vedtektene, Landsmøtets, Landstyrets og
Årsmøtets vedtak.
9.2.2 Styret er beslutningsdyktig når minst 3 – tre - er til stede.
For varsel, innkalling til og avvikling av ordinært og ekstraordinært årsmøte, se
retningslinjer/definisjoner lenger bak.

§ 10
FYLKESLAGENES ORGANER
10.1

Fylkeslag uten lokallag skal ledes som lokallag, § 9gjelder for disse lagene.
For ledelse av fylkeslag som har lokallag, se retningslinjer/definisjoner lenger
bak.
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§ 11
TILLITSVALGTE
Tillitsvalgte i LTN har taushetsplikt i samsvar med ”Lov om personvern”, og skal
underskrive en egen taushetserklæring. Taushetsplikten er bindende også etter at den
tillitsvalgte fratrådt.
Tillitsverv i LTN er normalt ulønnete. Reisekostnader og oppholdsutgifter i
forbindelse med utøvelse av tillitsvervet kan dekkes av det organ den tillitsvalgte er
medlem av.
Landsstyret kan allikevel beslutte at tillitsvalgte som påtar seg særlig omfattende
oppgaver for LTN kan få en kompensasjon for dette. Kompensasjonens størrelse
fastsettes av Landsstyret.
Tillitsvalgte som påtar seg oppgaver som normalt hører under sekretariatets
arbeidsoppgaver kan få et vederlag for dette. Generalsekretæren skal i så fall utarbeide
utkast til avtale om dette med vedkommende tillitsvalgte, og denne skal godkjennes av
Landsstyret før den forplikter LTN og før utbetaling finner sted. En tillitsvalgt som
utfører slike oppgaver skal under dette arbeidet være underlagt generalsekretæren.

§ 12
TVISTER OG UTTALERETT.
12.1

Fortolkning av disse vedtekter, og tvister i tilknytning til disse, kan ikke prøves
for sivile domstoler, se § 7.1.

12.2 Uttalerett i saker som omhandler LTN som landsdekkende organisasjon, har kun
Landsstyret eller den Landsstyret bemyndiger.
12.3

Uttalerett i saker på fylkesnivå har den som fylkeslagsstyret bemyndiger.
Uttalerett i saker av lokal karakter har den som styret i lokallaget bemyndiger.
Dette gjelder også sosiale medier som Facebook, Twitter, Youtube etc.
Generalsekretæren skal snarest informeres om uttalelser fra lokallag og
fylkeslag.
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§ 13
ORGANISASJONSARBEID/PLIKTER
13.1

Dersom arbeidet i et organisasjonsledd ligger nede eller dette blir stående uten
ledelse, kan Landsstyret fatte vedtak om å sette dette under administrasjon.

13.2

Unnlater et styre å overholde sine forpliktelser, kan laget etter vedtak i
Landsstyret bli utestengt fra representasjon på Landsmøte. Et slikt vedtak
oppheves etter første avholdte Landsmøte.

:

§ 14
MEDLEMSKONTINGENT
14.1

Medlemskontingenten fastsettes av Landstyret. Fordelingen av kontingenten
mellom LTN sentralt og lokallagene/fylkeslagene fastsettes av Landsmøtet.
Dog kan ikke kontingenten være lavere enn kr. 50,- pr medlem pr år.

14.2

Andel av kontingenten skal sendes lagene senest 15. februar påfølgende år.

§ 15
REISEFORDELINGSKASSE
Reisefordelingskassen skal være en utjamningskasse for reiseutgifter til styremøter i
lokal- og fylkeslag, sentrale møter og Landsmøter. Landsstyret fastsetter regler, og
LTNs gjeldende økonomi vil være avgjørende for dekningssatsen. Søknad sendes
samtidig med årsmelding/regnskap etter årsmøtet.
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§ 16
REGNSKAP
LTNs regnskapsår går fra 1. januar til 31. desember, og gjelder alle ledd i
organisasjonen.

§ 17
AKSJONER
Landsdekkende aksjoner bestemmes av Landsstyret.

§ 18
ARV, LEGATER OG FONDS
Ved mottak av midler fra arv, gaver, legater, fonds m.m. skal giver tilskrives med
spørsmål om midlene ønskes nyttet til et bestemt formål og/eller av et bestemt
organisasjonsledd. Hvis så ikke er tilfelle, forvaltes midlene av LTN sentralt.
Foreligger intet svar innen rimelig tid
(fire - 4 - uker) forvaltes gaven av LTN sentralt.
Ønskes midlene gitt til et bestemt lokallag/fylkeslag, forvaltes gaven av lagets styre
slik som giveren har bestemt eller ønsker. Kopi av korrespondansen sendes til
lokal/fylkeslaget i givers område.
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§ 19

SUSPENSJON OG EKSKLUSJON
Tillitsvalgte som opptrer i strid med LTNs vedtekter og retningslinjer eller
motarbeider LTN, kan suspenderes. Før vedtak om suspensjon fattes, skal
vedkommende gis anledning til å uttale seg. Vedtak om suspensjon fattes av
Landsstyret, som også tidsbegrenser suspensjonen.

Suspensjon gjelder for den periode som Landsstyret fastsetter. Landsstyret skal
tilskrive vedkommende om sakens utfall og dens premisser. Suspensjon kan kun sones
så lenge man er medlem i Personskadeforbundet LTN.

Medlem som grovt eller vedvarende opptrer i strid med LTNs interesser kan
ekskluderes. Vedtak om eksklusjon kan bare fattes av Landsstyret. Saksbehandlingen
skal være som for suspensjon.

§ 20
ÆRESMEDLEMSKAP OG HEDERSTEGN
Æresmedlemskap er LTNs høyeste utmerkelse, og kan tildeles medlemmer som over
lang tid har utført et enestående eller banebrytende arbeid innenfor LTNs
formålsparagraf. Æresmedlemskap gir fulle medlemsrettigheter uten plikt til å betale
kontingent.
Vedtak om tildeling av Æresmedlemskap fattes av Landsstyret. Fylkeslag, lokallag og
Landsstyrets medlemmer kan fremsette begrunnet forslag om tildeling av
æresmedlemskap til Landsstyret senest to måneder før hvert Landsmøte. Landsstyrets
behandling av forslagene skal være konfidensiell. Tildelingen skal normalt skje på
Landsmøtet.
Tildelingen av Æresmedlemskap markeres ved overrekkelse av en gave med en plakett
og diplom som inneholder bevitnelse av tildelingen.
Hederstegn kan tildeles medlemmer som over en periode på over minst 10 år har utført
særlig viktig arbeid for skadde, pårørende eller etterlatte i Norge.

Vedtak om tildeling av hederstegn fattes av Landsstyret. Fylkeslag, lokallag og
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Landsstyrets medlemmer kan fremsette begrunnet forslag om tildeling av hederstegn
for Landsstyret. Tildelingen skal normalt skje på Årsmøtet i det lokallag eller
fylkeslag den som skal hedres tilhører. Tildelingen av hederstegn markeres ved
overrekkelse av merke som er spesielt utarbeidet for dette formål sammen med en
diplom som inneholder bevitnelse av tildelingen.

LTNs sekretariat skal føre register over tildelte æresmedlemskap og hederstegn.
Æresmedlemskap og hederstegn kan ikke tildeles medlemmer eller varamedlemmer av
landsstyret i deres funksjonstid.

§ 21
OPPLØSING AV LTN SOM ORGANISASJON
21.1 Beslutning om oppløsing av LTN kan kun treffes av Landsmøtet med 2/3 av de
tilstedeværende stemmer.

21.2 Ved oppløsing velges et avviklingsstyre med samme sammensetning som det
ordinære Landsstyret. Avviklingsstyret har til oppgave:
1)
2)
3)
4)

Registrere LTNs eiendeler
Besørge LTNs regnskaper avsluttet og revidert
Inndrive LTNs debitormasse, samt utbetale LTNs kreditorer
Besørge LTNs aktiva realisert

Overskytende midler besørges innsatt på sperret konto i inntil 2 -to- år.
21.3

Dersom en landsdekkende forening med samme formålsparagraf og intensjoner
som LTN etableres innen toårsfristen, kan denne foreningen søke LTNs
avviklingsstyre om å få tilført de sperrede midler.

21.4

Etter 2 - to - år, tilføres de sperrede midler en ideell organisasjon med
rehabilitering som formål.

OPPLØSING AV LOKAL- OG FYLKESLAG.
21.5

Beslutning om oppløsing av et lag kan kun treffes av lagets årsmøte med 2/3
flertall av de tilstedeværende stemmer.

21.6

Ved oppløsing velges et avviklingsstyre med samme sammensetning som
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ordinært styre. Avviklingsstyre har til oppgave:
1)
2)
3)

Registrere lagets eiendeler
Besørge lagets regnskaper avsluttet og revidert
Inndrive lagets debitormasse, samt utbetale lagets
kreditorer

21.7

Overskytende midler følger medlemmene til det/de lag medlemmene overføres
til.

21.8

Beløpet som følger medlemskapet er aktiva delt på antall medlemmer.

§ 22
VEDTEKTSENDRING
Disse vedtektene kan kun endres med 2/3 flertall på Personskadeforbundet LTN sitt
landsmøte. Det samme gjelder Retningslinjer/definisjoner.
Forslag til vedtektsendringer skal sende til LTNs vedtektskomite senest 3-tre-måneder
før Landsmøte finner sted. Forslag til vedtektsendringer skal- hvis det fremmes av
medlemmer eller et lags styre- fremlegges for lagets årsmøte som uttale seg om
forslaget før det sendes LTNs vedtektskomite.

§23
IKRAFTTREDELSE
Disse vedtektene trer i kraft fra 6. september 2018 og erstatter tidligere vedtekter i
LTN.
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RETNINGSLINJER/DEFINISJONER TIL LTNs VEDTEKTER.

MEDLEMSKAP
(Ref. til §3) Som medlem kan opptas personer som er rammet av alle typer
ulykkesskader, etterlatte og pårørende og enhver som støtter organisasjonens
arbeid (ref. §3.2.1). I alle organisasjonens styrer skal personer med nedsatt
funksjonsevne eller deres pårørende ha flertall.
Ingen får medlemsrettigheter før kontingenten er betalt. Alle medlemsrettigheter
opphører 3 –tre - måneder etter at kontingenten er forfalt.
Medlemmene skal stå tilsluttet et lokallag som omfatter medlemmets hjemsted, men
medlemskap kan også tegnes i annet lokallag som medlemmet har naturlig tilknytning
til. Finnes ikke slikt lokallag, tegnes medlemskapet direkte i det fylkeslag som
omfatter medlemmets hjemsted. Finnes heller ikke et slikt fylkeslag skal medlemskap
tegnes i et annet fylke.
Ønsker et medlem overflytting til et annet lag, skjer dette ved skriftlig melding til
sekretariatet.
(Ref.til§3.2.2) Ungdomsmedlemskap inntil fylte 25 år.
(Ref.til§ 3.2.3) Familiemedlemskap omfatter ektefelle eller samboer og barn inntil
fylte 15 år. Ett familiemedlemskap gir rett til å avgi 1 – en – stemme i fylkes- og
lokallag pr. medlem over 15 år.
(Ref.til § 3.2.4) Bedriftsmedlemskap kan opprettes, men da stemmerett er personlig gir
det ingen demokratiske rettigheter.
(Ref. til § 3.2.5) Livstidsmedlemskap kan i tillegg til den personen medlemskapet er
opprettet på også omfatte ektefelle/registrert samboer. Ved skilsmisse fortsetter
medlemskapet eventuelt kun for den personen medlemskapet er opprettet på.

LANDSMØTET
(Ref.til § 5)
1)
2)
3)
4)

Landsmøtet avvikles på følgende måte:

Åpning
Godkjenning av delegater
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av:
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Dirigenter
2 - to - møtesekretærer
2 - to - representanter til å undertegne protokollen
Tellekorps på 3 - tre - personer
5)
Godkjenning av Landsstyrets beretning for perioden
6)
Godkjenning av regnskap og fremleggelse av revisors beretning
7)
Valg av revisor.
8)
Vedtagelse av handlingsprogram
9)
Behandling av innkomne saker
10)
Valg av:
Landsstyre bestående av:
Leder
Nestleder
3 - tre - medlemmer
2 - to – varamedlem
Vedtektskomite bestående av:
Leder
2 - to - medlemmer
1 - ett - varamedlem
Kontrollkomite bestående av:
Leder
2 - to - medlemmer
1 - ett - varamedlem
Valgkomite bestående av:
Leder
2 - to - medlemmer
3 - tre - varamedlemmer.
11)

Avslutning

Alle vedtak og valg, bortsett fra vedtektsendringer og vedtak om oppløsning, fattes
med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. Stemmelikhet ved
personvalg avgjøres ved loddtrekning. Dersom en delegat forlanger det, skal
avstemming foretas skriftlig. Dersom det kun er en kandidat skal ikke skriftlig
avstemning gjennomføres.
Vedtektsendringer kan kun skje på landsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til
Vedtektsendringer skal sendes LTNs Vedtektskomité senest 3 - tre - måneder før
Landsmøtet finner sted. Forslag til vedtektsendringer skal – hvis det fremmes av
medlemmer eller et lagstyre – fremlegges for lagets årsmøte som uttaler seg om
forslaget før det sendes LTNs vedtektskomite.
Et lovlig innkalt Landsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøte.
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Lokallag og fylkeslag som står tilsluttet LTN pr. 31. desember før Landsmøtet
avholdes, og som har overholdt sine forpliktelser overfor LTN, jfr. § 9, har rett til å la
seg representere på Landsmøtet på følgende måte:

Lokallagene skal ha rett til en stemme pr. påbegynt 100 medlemmer. Alle fylkeslag
som har direkte medlemmer (som ikke er medlemmer av noe lokallag) skal ha rett til
en stemme pr. påbegynt 100 direkte medlemmer. Ingen lag kan allikevel ha mer enn
fem stemmer. Hvert lokallag og fylkeslag som har stemmerett, skal ha rett til en
delegat som stemmer i henhold til lagets stemmetall.
Alle delegater har tale- forslags- og stemmerett på Landsmøtet.
Landsstyrets medlemmer, lederne av vedtektskomite, kontrollkomite, valgkomite og
Generalsekretæren har tale- og forslagsrett, æresmedlemmer har talerett.
Generalsekretæren kan utpeke andre fra administrasjonen til å opptre på Landsmøtet i
bestemte saker.

Ekstraordinært landsmøte sammenkalles når minst 4 - fire - medlemmer av
Landsstyret eller minst 30 % av organisasjonens medlemmer gjennom årsmøtevedtak
forlanger det. Det kan bare innkalles til ekstraordinært landsmøte når man har en
konkret, spesifisert sak/saker som skal behandles. Ekstraordinært Landsmøte innkalles
med minst 14 - fjorten - dagers varsel, og med samme delegatfordeling som for et
ordinært landsmøte, men det ekstraordinære landsmøtet kan kun behandle de saker
som er nevnt i innkallingen.

LANDSSTYRET
(Ref.til § 6)
Landsstyret skal lede organisasjonens virksomhet i samsvar med vedtektene og
Landsmøtets vedtak. Landsstyret skal innkalles minst 4 - fire - ganger årlig eller når
leder eller minst halvparten av Landsstyrets medlemmer finner det påkrevet.
Innkalling bør foretas med 2 - to - ukers varsel og skal vedlegges saksliste og
nødvendig bakgrunnsmateriale. Ved særskilte tilfeller kan det innkalles til
telefonmøte/hastemøte hvor man går utenom denne tidsfristen. Landsstyret oppnevner
nødvendige komiteer og utvalg.
Landsstyret påser at LTNs midler forvaltes på en forsvarlig måte og er ansvarlig
for organisasjonens økonomi, herunder vedta budsjett og regnskap. Revidert regnskap
og revisors beretning sendes lagene hvert år.
Landsstyret har organisasjonens signaturrett og ansettelsesmyndighet. Landsstyret kan
delegere til generalsekretæren retten til å ansette medarbeidere. Landsstyret meddeler
prokura.
Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 3 - tre - medlemmer er tilstede, hvorav den
ene er leder eller nestleder. Dersom bare tre medlemmer er til stede kan vedtak bare
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fattes ved enstemmighet. Dersom fire medlemmer er til stede, fattes vedtakene med
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har landsstyrets leder dobbeltstemme.

LOKALLAGENES ORGANER
(Ref.til § 9) Årsmøtet.
Årsmøtet er lagets høyeste myndighet
Årsmøtet avholdes hvert år innen 15. april.
Varsel om årsmøtet kunngjøres minst 8 - åtte - uker før møtet holdes
Varsel om årsmøtet skal samtidig sendes Landsstyret
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest
4 - fire - uker før møtet holdes
Innkalling til Årsmøtet sendes alle registrerte medlemmer og sekretariatet
senest 2 - to - uker før møtet holdes og skal inneholde tid og sted for møtets
avholdelse, og informasjon om hvordan årsmøtedokumentene kan rekvireres.
Årsmøtets dokumenter er:
Dagsorden
Styrets beretning
Revidert regnskap med revisors beretning
Innkomne saker
Budsjettforslag
Handlingsplan
Valgkomiteens innstilling
Årsmøtet avvikles på følgende måte:
1)
Åpning
2)
Godkjenning av innkalling og dagsorden
3)
Valg av: dirigent, møtesekretær, to til tellekorps og to medlemmer til å
underskrive protokollen
4)
Fremleggelse og godkjenning av styrets beretning
5)
Fremleggelse og godkjenning av regnskap og fremleggelse av revisors
beretning
6)
Godkjenning av handlingsplan
7)
Behandling av innkomne saker
8)
Godkjenning av budsjett
9)
Valg
10)
Avslutning
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Alle vedtak, bortsett fra vedtak om oppløsing av laget, fattes med alminnelig flertall.
Vedtak om å oppløse laget krever 2/3 flertall. Stemmelikhet ved personvalg avgjøres
ved loddtrekning. Hvis det er mer enn en kandidat, foretas skriftlig avstemming
dersom noen forlanger det.
Alle lagets medlemmer som har betalt kontingent på det tidspunkt årsmøtet holdes,
Har adgang til og stemmerett på årsmøtet. Uten stemmerett har LTNs
Landsstyremedlemmer, generalsekretær, ansatte i sekretariatet, LTNs rådgivere og
innbudte gjester adgang til møtet. Årsmøtet kan vedta at årsmøtet eller enkeltsaker
skal foregå for lukkede dører.
Årsmøtet velger lokallagsstyre, jfr. § 9.2.1.
Årsmøtet velger 2 - to - revisorer og 1 - en - vararepresentant. De valgte revisorer skal
i felleskap revidere regnskapet. Funksjonstiden er 2 år. Revisorene velges vekselvis
annethvert år, første gang ved loddtrekning. Velges statsautorisert/registrert revisor,
kan laget velge 1 - en - revisor.
Årsmøtet velger valgkomite på 3 - tre - medlemmer med 1 - en - vararepresentant.
Årsmøtet velger leder.
Hvert år velges landsmøtedelegat og varadelegat til Landsmøtet, eventuelt
ekstraordinært Landsmøte, jfr. § 5. Hvert år velges 1 – 3 delegater til fylkesårsmøtet,
jfr. § 10.
Landsstyret skal ha kopi av innkalling 2 - to - uker før ordinært årsmøte holdes,
og varsel 1 - en - uke før ekstraordinært årsmøte holdes.
Innkalling til ordinært årsmøte skal ha følgende bilag:
Styrets beretning
Revidert regnskap med revisors beretning
Budsjettforslag
Handlingsplan
Etter årsmøtet skal lagene sende til Landsstyret: Senest 2 - to - uker etter årsmøtet er
avholdt, melding om styrets sammensetning og protokoll fra årsmøtet i underskrevet
stand.

(Ref.til § 9) Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når 2/3 av styret eller minst 30 % av
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medlemmene forlanger det. Landsstyret kan også forlange innkalt til ekstraordinært
årsmøte i et lag. Det kan bare innkalles til ekstraordinært årsmøte når man har en
konkret, spesifisert sak/saker som skal behandles.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som har vært foranledning til
innkallingen. Innkallingen til slikt årsmøte skal være lagets medlemmer og
Landsstyret skriftlig i hende minst en uke før avholdelse.

FYLKESLAGENES ORGANER
(Ref.til §10) Fylkeslag som ikke har lokallag skal ledes på samme måte som lokallag,
og § 9 gjelder for disse fylkeslagene.
§10.2 Fylkeslag som har lokallag skal ledes på følgende måte:
Fylkesårsmøtet er fylkeslagets høyeste organ.
Fylkesårsmøtet skal holdes innen 1. mai hvert år.
Hvert lokallag skal velge en delegasjon på 1 – 3 personer som skal representere laget
på fylkesårsmøtet. Hver lokallagdelegasjon skal ha rett til å stemme for det antall
medlemmer som laget har.
Mellom fylkesårsmøtene ledes fylkeslaget av et fylkeslagsstyre.
Bestemmelsene i § 9 om lokallagsstyre gjelder også for fylkeslagsstyret
bortsett fra den forskjell som fremgår av § 10.2.
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