
VEDTEKTER 
OG  

RETNINGSLINJER 
 

NORGES VETERANFORBUND  
For 

INTERNASJONALE OPERASJONER 
( NVIO ) 
avdeling 

TRØNDELAG 
( NVIO-TRØNDELAG ) 

 
 

Er en lokalforening av NVIO.  
Disse vedtekter, sammen med Nvio`s vedtekter skal danne grunnlaget for 
foreningens organisasjon og drift.  

 
NVIO-Trøndelag ble stiftet 11.01.1990. 
På luftkrigsskolen i Trondheim under navnet  
Trøndelag FN veteranforening, som var tilsluttet  
FV veteranenes landsforbund. 
 
På årsmøte i januar 2009 ble navneendring vedtatt. 
Etter Landsmøtevedtak i april 2008. 
 
Disse vedtektene er vedtatt på årsmøtene i 
Mars 91, mars 92, april 95, februar 96,  
Med justeringer etter forbundets forslag til lokalforeningsvedtekter i 
januar 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 1 NAVN 
 
1.1 NORGES VETERANFORBUND FOR INTERNASJONALE 

OPERASJONER AVDELING TRØNDELAG 
( forkortes til NVIO – Trøndelag ) 

        1.2 Geografisk nedslagsfelt, Trøndelag. 
 
 
 
§  2  FORMÅL 
 
NVIO –Trøndelag er en partipolitisk nøytral lokalforening, 
Innen NVIO med formål; 
 
2.1 Samle personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. 
2.2 Gi medlemmene mulighet til å holde kontakten med kollegaer og miljø fra 

internasjonale operasjoner. 
2.3 Arbeide lokalt for at personell som har tjenestegjort i internasjonale 

operasjoner blir ivaretatt av samfunnet etter endt tjeneste. 
2.4 Gi hjelp til veteraner som er etter avsluttet tjeneste har behov for dette, 

gjennom kameratstøttearbeid og andre tiltak. 
2.5 Fremme lokal forståelse for å informere om FN og andre internasjonale 

operasjoner, samt stille erfaring til disposisjon og delta i den offentlige 
debatt. 

2.6 Samarbeide med andre organisasjoner 
 
 
 
§ 3  MEDLEMSKAP 

 
NVIO – Trøndelag er en lokalforening i NVIO. 
Som medlem av foreningen kan opptas: 
 

3.1 Grunnlag for medlemskap er tilslutning til og aksept av Forbundets og 
lokalforeningens formål. 

3.2 Medlemskap er individuelt for den enkelte.  
3.3 Personell som har deltatt i internasjonale operasjoner med militær 

tilknytning.  
3.4 Personell som er øremerket for internasjonale operasjoner med militær 

tilknytning. 
3.5 Personell som er i internasjonale operasjoner med militær tilknytning. 
3.6 Andre som har interesse for vårt arbeide og fremmer foreningens formål som 

styret godkjenner. 



3.7 NVIO – Trøndelag har følgende medlemskaper: 
• Vanlige medlemmer 
• Livsvarige medlemmer (særtilfeller) 
• Æresmedlemmer 

 
 
 
§ 4  TILSLUTNING 
 
4.1 NVIO – Trøndelag er en lokalforening i NVIO med alle sine 

underavdelinger. 
4.2 NVIO – Trøndelag kan ikke treffe disposisjoner eller påta seg forpliktelser 

som binder andre deler/foreninger av NVIO og/eller NVIO sentralt uten 
godkjenning av forbundsstyret. 

 
 
 
§ 5  KONTINGENT  
 
5.1 Medlemmenes årskontingent fastsettes av Årsmøte og Landsmøte. 
5.2 Foreningen kan vedta en høyere kontingent enn det Landsmøte vedtar. 
5.3 Foreningens kontingent til NVIO fastsettes av Landsmøte. 
5.4 Medlemmer som står til rest med kontingent for ett eller flere år. strykes etter 

skriftlig melding til vedkommende medlem.  
Disse tilskrives enten av forbundet eller foreningen. 

5.5 Kontingent kreves inn enten av forbundet eller foreningen. 
5.6 Foreningen har kun en kontingent, den gjelder alle underavdelinger også. 

Hvis ønskelig kan underavdelinger kreve inn kontingent/avgift separat/i 
tilegg. 

5.7 Kontingenten skal være betalt innen 31.12. for å være registrert medlem det 
året. 

 
 
 
§  6  ÅRSMØTE 
 
6.1 Foreningens høyeste myndighet er Årsmøte som avholdes hvert år innen 

utgangen av februar.  Innkallingen skal skje med minst 2 uker varsel. Saker 
som ønskes behandlet på årsmøte, skal være styret i hende minst en uke før 
årsmøte. 

6.2 Innkallingen kan skje på følgende måter: 
6.2.1. Annonsering i lokale media  
6.2.2. Skriftlig til alle medlemmer 
6.2.3. ved e- post    



6.2.4. Foreningens avis 
6.2.5. Nettsider 

6.3   Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av Årsmøte og godkjennes av   
  FS før det trer i kraft.  Andre saker og valg avgjøres med  allminnelig  
 flertall blant de fremmøtte.  

6.4 Årsmøte skal behandle følgende saker: 
6.4.1 Retningslinjer for Årsmøte gjennnomføres 
6.4.2 Retningslinjer for gjennomføring av valg 
6.4.3 Årsberetniong 
6.4.4 Regnskap og revisjonsrapport 
6.4.5 Innmeldte saker 
6.4.6 Aktivitetsplan 
6.4.7 Budsjett 
6.4.8 Valg 

 6.5   Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det, eller 
1/3 av medlemmene krever det. 

6.6 Årsmøte velger foreningens styre for 2 år, som skal bestå av: 
Leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem(er) kameratstøtte ansvarlig 
og 2 varamedlemmer. Styrets medlemmer velges i stilling fortrinnsvis. For å 
sikre kontinuiteten bør halve styre velges hvert år. 

6.7 I tilegg skal velges : 
6.7.1. 1Revisor og 1vara 
6.7.2. Valgkomité 3 medlemmer ( en velges for hvert år, med funksjonstid 

på tre år, tredje året som leder.) 
6.7.3. Utsending til forbundets landsmøte med vararepresentant 

6.8 Personlig tilstedeværelse under valg, ikke fullmakt. 
6.9 Årsmøte papirene legges ut på årsmøte 
6.10 temmeberettige er alle medlemmer som har betalt kontingent       

siste år innen 31.12. 
6.11 Oppnevnelse av komiteer og kontaktpersoner gjøres av styre. 

 
 
 
          §  7   STYRETS DRIFT 

7.1    Styret forestår den daglige drift av foreningen. 
 7.2    Styret kan nedsette nødvendige komiteer/prosjektgrupper. 

         7.3     Styret møtes så ofte de finner det nødvendig 
    7.4     Styret er beslutningsdyktig når alle er innkalt og minimum  

                  4 medlemmer møter, hvorav leder eller nestleder er en av dem. 
         7.5    Styret plikter å protokollføre alle vedtak og føre kontroll med utvalg    

          og komiteer og alle underavdelinger. Slik at de arbeider innenfor 
                foreningens vedtekter og aktivitetsplan. 
         7.6    Styret skal forberede og gjennomføre saker i henhold til  

   arbeidsprogrammet. 
         7.7    Dekking av utgifter 



 7.9.1   Styret får dekket reiseutgifter etter regning eller   
 statens satser minus egenandel. 

7.9.2. Andre reelle utgifter til drift og lignende. 
7.9.3. Andre får dekket utgifter etter avtale. 

         7.8   Oppnevning av kontaktpersoner i klubbene/gruppene/ol 
 
 
 
 
 §  8   GODTGJØRELSE 

8.1 NVIO avdeling Trøndelag har ingen ansatte. 
8.2 Utgifter godtgjøres mot kvittering. 
8.3 Reiseutgifter dekkes (mot kvitering). 
8.4 Kjøregodtgjørelse dekkes etter Statens satser minus egenandel. 

 
 
 
§  9   MEDLEMSMØTER / TREFF 
 
9.1 Medlemsmøter, veterantreff, treff, turer og lignende 

holdes minst en gang i kvartalet hvis mulig. 
 
 

 §   10   AKTIVITETS OG REGNSKAPS ÅR 
 
10.1 Aktivitet og regnskapsåret følger kalenderåret. 
10.2 Godkjent beretning og revidert regnskap skal sendes forbundet  

Innen utløpet av mars måned  hvert år. 
10.3. Godkjent medlem kontingent betalt før 31.12. 

 
 
 
 
 
         §  11   FORFØYNINGER 

 
11.1 stille på eksklusjonStyret i foreningen kan suspendere eller inn av 

enkeltmedlemmer. 
11.2 Forslag om eksklusjon sendes FS til avgjørelse 

 
 
 



 
 
        §  12   VEDTEKTSENDRINGER 

 
12.1 Tilføyninger eller endringer av disse vedtektene kan bare foretas av årsmøte 

med 2/3 flertall. 
12.2 Forslag må kunngjøres sammen med innkallingen til årsmøte. 

( Står også i paragraf 6-Årsmøte) 
 
 
 
         § 13  EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

 
13.1    Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, 
  eller 1/3 av medlemmene forlanger det 
  ( Står også i paragraf 6- årsmøte) 

 
 
 

§  14   OPPLØSNING 
 
14.1   Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på lovlig innkalt     

 årsmøte, der det kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmene. 
14.2 Dette bekreftes på ekstraordinært årsmøte innen 3 mndr. Etterpå. 
14.3 Oppløsning kan ikke finne sted hvis 5 eller flere av medlemmene vil 

fortsette. 
14.4 Hvis foreningen oppløses overføres foreningens eiendeler til NVIO. 
14.5 De av medlemmene som etter slik oppløsning står uten tilknytning til 

lokalforening, fortsetter som direktemedlemmer i Forbundet. 
       
 
 
 §  15   IVERKSETTELSE 

 
15.1 Vedtektene er klar for bruk når FS har godkjent dem.  
15.2 Retningslinjer iverksettes straks de er godkjent av styret. 
15.3 Vedtekts endringsdatoer: 

April 1991/ mars 1992/ mars 1995/ februar 1996/ Januar–mai 2009 
Vedtektene er justert etter forbundets mal til lokalforeningene i 
Januar - juni 2009/godkjent av årsmøte 30.01.2009. sak. 10b.   

          
        Trondheim 26.06.2009 
         SKD/JAW 


