VEDTAKSPROTOKOLL
fra Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO)
24-25 April 2021.
Landsmøtet ble gjennomført via digitalt, via Zoom.
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Sak 1
Åpning av landsmøtet
Landsmøtet startet 24 april kl. 1300.
Landsmøtet ble åpnet med videohilsen til Landsmøtet (LM) fra Forsvarsministeren (FM)
FM poengterte in sin hilsen at NVIO har gjort mye for veteranene, veteranmeldingen og god støtte til
veteraner. Positivt at veteraner støttet under håndteringen av «pandemien» og takket NIVO for
innsatsen som organisasjonen yter og at NIVO er tydelig og en viktig stemme for veteraner.
Avslutningsvis ønsket han lykke til med det videre arbeidet og det kommende LM.
Presidenten (P) åpnet møtet med sin hilsen (Vedlegg 4) hvor han poengterte at NVIO har hatt et
samfunnsansvar i 60 år. I sin periode fått gjort mye og takket for seg og føler han overlater roret til neste
ledelsen med en organisasjon som er i god stand, god økonomi og står fjellstøtt og vet hvor den skal
fremover, med ny strategi med visjon og hovedmål og verdier.
Et viktig skjebnefellesskap for all i NVIO er at alle har vært ute i tjeneste for landet vårt.
Presidentens åpning ble etterfulgt av en hilsen til LM fra Forsvarssjefen (FSJ). FSJ påpekte viktigheten av
å ta vare på alle, også de som sliter med «å komme hjem» og at NVIO er en viktig og aktiv aktør på dette
området. Takket NVIO for alt arbeidet som gjøres og ønsket lykke til med LM.

Sak 2 Konstituering av Landsmøtet
Sak 2.1 Valg av to dirigenter
Forslag: Roy Hovdan og Svein-Erik Malmø-Moen velges som dirigenter for LM 2021
•

Vedtatt

Sak 2.2 Valg av to referenter
Forslag: Steinar Selseth og Tom Espe Doknes
•

Vedtatt

Til informasjon for LM ble det informert om at LM blir tatt opp til bruk for referenter. Opptaket vil ikke
bli publisert. Anmodet om at det ikke blir tatt skjermbilder for distribusjon på sosiale medier grunnet
personvern
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Sak 2.3 Valg av tre protokollvitner
Forslag: Tom-Erik Svendsen (Drammen), Rune Meier (Hadeland) og Rune Leivseth (Troms)
•

Vedtatt

Sak 2.4 Valg av tre medlemmer til redaksjonskomité
Forslag utsendt: Bjørn Robert Dahl, Nils Frode Vindenes og Frank Ove Eriksen
•

Vedtatt

Sak 2.5 Valg av tellekorps
Siden automatikken (GoPlenum) teller stemmene, behøves ikke Tellekorps.
Teknikken KAN jo likevel svikte, og Forbundsstyret anbefalte at Kontrollkomiteen godkjenner alle
elektroniske avstemninger før resultat godkjennes.
Forslag: Kontrollkomiteen kvalitets sikrer og godkjenner avstemninger og valg.
•

Vedtatt

SAK: 3 Godkjenning av innkallingen
20. januar 2021 ble innkalling til Landsmøtet sendt ut per e-post, med påmeldingsfrist 1. mars 2021.
Navn på deltakere måtte meldes inn innen 24. mars 2021.
Purring sendt per mail 1. mars 2021 til alle lokalforeninger samt til lokallagslederne.
Frist for innsending av stemmefullmakt var 24. mars.
Vedtektenes tidsfrister er overholdt.
Forslag til vedtak: Innkallingen til Landsmøte 24. - 25. april 2021 godkjennes.
•

Innkallingen godkjent
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SAK: 4 Opprop og fullmaktskomitéens innstilling
Ettersom LM gjennomføres virtuelt så gjennomføres opprop via GoPlenum.
Stemmefullmakter; Det var innen fristen (24. mars kl 2359) mottatt 18 stemmefullmakter som anses å
være korrekt utfylt.
Forslag til vedtak: Opprop og innsendte fullmakter godkjennes.
•

Opprop og innmeldte fullmakter godkjent

Opprop ble gjennomført etter meningsutveksling i sak 9, men før avstemming på sak 9.

SAK: 5 Godkjenning av dagsorden
Forslag til dagsorden
Dagsorden
Lørdag 24. april
09:00
Ledermøte
11:30
Pause
13:00
Åpning av landsmøtet
15:00
Pause
15:30
Møtet settes
18:00
Dagens møte avsluttes.
Søndag 25. april
10:00
Møtet settes
12:00
Pause
13:00
Møte settes
15:00
Pause
15:30
Møte settes
17:00
Møtet avsluttes ved president
Saksliste:
Sak 1
Sak 4
Sak 2
Sak 3
Sak 5
Sak 6
Sak 7
Sak 8
Sak 9
Sak 10

Åpning av landsmøtet
Opprop og fullmaktskomitéens innstilling
Konstituering
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av forretningsorden
Godkjenning av årsberetning
Rapport fra kontrollkomitéen
Regnskap og revisjonsberetning
Innsendte forslag
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Sak 11
Sak 12
Sak 13
Sak 14
Sak 15
Sak 16
Sak 17
Sak 18

Vedtektsendringer
Strategisk plan
Kontingent
Godtgjøring
Budsjett
Valg
Godkjenne revisor
Avslutning av landsmøtet

Forslag til vedtak: Dagsorden godkjennes.
NVIO Mosjøen ønsket å flytte sak 16, valg, frem til etter sak 9.
Ordstyrer foreslo at man gjør en votering på dette forslaget når LM har behandlet sak 9.
Forslaget ble senere trukket.
•

Dagsorden godkjent med ovenfor.

SAK: 6 Forretningsorden
Følgende forslag til forretningsorden ble fremmet:

Forretningsorden
Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avholder landsmøte 24. – 25. april 2021. Møtet
gjennomføres digitalt.
For landsmøtet gjelder følgende forretningsorden, jfr vedtektene for NVIO § 7:
For å oppnå rettigheter på landsmøtet må alle delegater som skal avgi mer enn en stemme ha
fremsendt stemmefullmakt fra sin lokalforening, undertegnet av to styremedlemmer, innen 24. mars.
Delegatene skal være medlem av NVIO og ha betalt medlemskontingent for 2020, jfr vedtektenes pkt
6.4.3.
Landsmøtet ledes av to landsmøtevalgte dirigenter, etter innstilling fra forbundsstyret.
Landsmøtet velger, etter innstilling fra forbundsstyret, to referenter som fører vedtaksprotokoll og som
har ansvaret for at protokollen godkjennes, jfr vedtektenes pkt 7.5.
Dirigentene har hovedansvaret for gjennomføring av møtet slik at alle saker får en korrekt og
demokratisk behandling.
# De skal orientere møtet om fremdrift og få møtets godkjennelse på saksbehandling.
# Dirigentene kan foreslå begrensning av taletiden ut over det som er bestemt i pkt 8 og 9, og eventuelt
strek på talerlisten ved de inntegnede talere. Før strek settes skal de som ønsker det få anledning til å
tegne seg på talerlisten.
# Sørge for at ingen tar ordet utenfor talerlisten.
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# Det er ikke adgang til replikk i forhandlingene.
Alle som ønsker ordet til en sak gjør det ved å benytte GoPlenum
Æresmedlemmer og generalsekretær har tale- og forslagsrett.
Gjester og ansatte i sekretariatet kan få ordet dersom landsmøtet ber om det, eller med landsmøtets
tillatelse.
Ingen har rett til å få ordet mer enn 2 ganger i samme sak, 5 min første og 3 min annen gang. Unntak
gjøres for presidentens hilsningstale og eventuelle innledere.
Ingen kan få ordet til foretningsorden mer enn 1 gang i samme sak med inntil 1 minutt. Forslag til
forretningsorden (f eks utsettelse, avslutning av debatten osv) skal tas opp til avstemning med en gang
og avgjøres ved alminnelig flertall.
Endringsforslag skal registreres i GoPlenum med forslagsstillers navn og forening, før forslaget
fremsettes.
Forslag kan ikke fremmes eller trekkes etter strek er satt.
Avstemming foretas ved ved bruk av GoPlenum som ivaretar krav til anonymisering av avstemmingen.
Stemmerett har kun den enkelte delegat når vedkommende er tilkoblet GoPlenum ved
avstemmingstidspunktet og med antall stemmer iht godkjent fullmakt. Stemme må avgis innenfor angitt
tidsrom for stemmeavgivning. Det er ikke adgang til å overføre fullmakter etter at fullmaktskomiteens
innstilling er behandlet og fullmaktene godkjent.
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall. Alle andre avstemninger avgjøres med alminnelig flertall.
Alminnelig flertall innebærer at minst 50 % av de stemmeberettigede stemmer for et standpunkt eller
vedtak. Det stilles ikke krav til at et bestemt antall stemmeberettigede må være til stede.
Ved stemmelikhet anses motforslag (mot innstillingen) som forkastet. Dette gjelder ikke personvalg der
det skal foretas omvalg. Om ikke en av partene oppnår flertall ved 2. gangs votering, avgjøres valget ved
loddtrekning, jfr vedtektenes pkt 7.4.2. Blanke og forkastede stemmer teller ikke med.
Landsmøtet er åpent for media.
•

LM godkjente foreslått forretningsorden.
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SAK: 7 Godkjenning av årsberetningene
SAK: 7.1 Forbundsstyrets beretning for 2019
Forbundsstyrets viste til utsendt beretning for 2019. Beretningen ble ikke fremlagt av Presidenten
ettersom distribuert til LM i forkant.
NVIO Kristiansand hadde en kommentar vedr Stiftelsen Veteranhjelp, om at det etter deres syn kan
være motstridene opplysninger om Veteranhjelpens økonomiske status.
•

Forbundsstyrets beretning for 2019 ble tatt til etterretning.

SAK: 7.2 NVIO årsrapport 2020
Forbundsstyrets viste til utsendt beretning for 2020. Beretningen ble ikke fremlagt av Presidenten
ettersom distribuert til LM i forkant.
NVIO Vestfold påpekte en skrivefeil i beretningen hvor årstallet 2019 skal være 2020
NVIO Mosjøen og Omegn påpekte at det har vært en injuriesak som etter deres syn burde vært omtalt i
årsberetningen for 2020
NVIO Kristiansand mener at «god tilstrømming» av medlemmer er feil når taller er redusert med ca. 300.
•

Forbundsstyrets beretning for 2020 ble tatt til etterretning.

SAK: 8 Rapport fra Kontrollkomitéen
Kontrollkomiteens rapport ble distribuert til LM i forkant av møtet. (19 April 2021)
Forslag til vedtak: Kontrollkomitéens merknader tas til etterretning.
•

Kontrollkomitéens merknader ble tatt til etterretning.

SAK: 9 Regnskap og revisjonsberetning
Regnskap og revisjonsberetning for 2019 og 2021 var distribuert i forkant av landsmøtet.
Begge regnskapene ( Vedlegg 1) ble presentert i felles presentasjon.
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9.1 Årsregnskap 2019
NVIO Harstad merknad til note nr 8, gaver fra Lockhead Martin står som ikke benyttet, hvorfor?
Tilsvar: Disse er planlagt brukt fremover.
NIVO Kristiansand merknad til note nr 4, Advokat, regnskap og revisjon, tallene går ikke opp.
Tilsvar: Note 4 beskriver kostnader til regnskap på kr. 172.875 og kostnader for revisjon på kr. 121.156
(fordelt på kr. 81.125 for revisjon og kr. 40.031 for annen bistand). Regnskapsbilagene viser at alle
revisjonskostnader her er knyttet til utarbeidelse av årsregnskap 2018 og revisjon 2019.
Det Note 4 ikke inkluderer er kostnader til advokat på kr. 3.060. Summen av kostnadene for regnskap,
revisjon og advokat stemmer nå overens med beløpet på kr. 297.091 i årsregnskapet for 2019.
NVIO Vestfold merknad til note nr 2, hvordan fordeles MVA refusjon til lokalavdelingene?
Tilsvar: Nøkkelen til fordeling ligger hos og settes av Lotteritilsynet
NVIO Rogaland ønsket bedre spesifikasjon av forbruk konto Veterantreff og ønsket spesifikasjon på
forbruk over 500 000,- .
Tilsvar: Innspillet tas til etterretning.
Forslag: Regnskapet for 2019 godkjennes. Overskuddet tilføres egenkapital.
Forbundsstyret meddeles ansvarsfrihet. Revisors beretning tas til etterretning.
•

Regnskapet for 2019 ble godkjent ved votering.
o 72 For
o 0 Mot
o 3 Blank

SAK: 9.2 Årsregnskap 2020
NVIO Kristiansand stilte spørsmål knyttet til økning i utgifter til Juridisk bistand og revisjon.
Tilsvar: Sakene er merket med stiftelsen Veteranhjelp, en sak knyttet copyright på NVIOs merke og logo
merke og en påstått æreskrenkelse.

NVIO Mosjøen og Omegn mener at det er for stor utgift til ekstraordinært landsmøte 2020, da dette ble
gjennomført som digitalt møte på grunn av pandemien.
Tilsvar: Kostnadene er i stor grad kost som knyttet til forpliktelser til det planlagte fysiske møtet som ble
avlyst
NVIO Harstad stilte spørsmål til note 9, skyldig pensjon/arbeidsgiveravgift.
Tilsvar: Arbeidskontraktene i NVIO har er et større grunnlag for innbetaling enn hva loven krever mens
NVIO har gjort innbetalinger iht loven og ikke gjeldene arbeidskontrakter.
Forslag: Regnskapet for 2020 godkjennes. Overskuddet tilføres egenkapital.
Forbundsstyret meddeles ansvarsfrihet. Revisors beretning tas til etterretning.
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•

Regnskapet for 2020 ble godkjent ved votering.
o 73 For
o 2 Mot
o 1 Blank

SAK: 10 Innsendte saker
Ordstyrer foreslo at sakene 10-2 til og med 10-8 behandles under sak 11, vedtaksendringer.
•

Forslaget fra ordstyrer ble vedtatt.

10.1 Anke på vedtak om eksklusjon
Anke på eksklusjon/suspensjon var fremmet av de ekskluderte/suspenderte, ref. utsendt
dokumentasjon.
Forbundsstyret fattet, etter innstilling fra NVIO Kristiansand, i sak 29/2020 (styremøte nr 10/2020)
vedtak om eksklusjon av Jan Petter Verås og Tore Langaard samt suspensjon av Leif Garry Tangen og
John Nilsen. De suspenderte/ekskluderte ble oppfordret til å sende inn tilsvar (kontradiksjon) før
avgjørelsen ble tatt i FSM 10/2020, noe de også gjorde. Anken inneholder ingen nye momenter som ikke
er hensyntatt under vurderingen før beslutningen om eksklusjon/suspensjon ble tatt.
Forslag: Anken anbefales avvist.
Sekretariatet redegjorde for saken. Ingen øvrige andre innlegg.
•

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

10.2 Forslag om vedtektsendringer
Dokumentasjon var distribuert til LM i forkant av møtet.
LM 2019 vedtok regional organisasjonsstruktur og ga FS i oppdrag å foreslå endringer av vedtektene i
tråd med vedtaket.
Avstemmingsresultat: 59 av 80 for.
Etter vedtak om regionalisering vedtok FS på FSM 5-2019 å nedsette en organisasjonskomité med
formål å utarbeide grunnlag for beslutning til endring av vedtekter.
Saken ble på ekstraordinært landsmøte 2020 vedtatt utsatt til Landsmøtet 2021. Etter dette vedtaket
om utsettelse og ytterligere gode innspill fra lokalforeningene, har organisasjonskomitéen utarbeidet et
revidert forslag til vedtekter til behandling på Landsmøtet 2021.
Som en konsekvens av vedtaket fra LM 2019, har organisasjonskomitéen også utarbeidet en
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oppgavebeskrivelse for regionalt ledd, samt etablert retningslinjer for VK (valgkomitéen) og FS
(forbundsstyret).
Det har kommet inn en rekke forslag om og til vedtekteendringer fra lokalforeningene, disse er, med
unntak av ett (fra NVIO Namdal) inntatt i utsendt dokumentasjon. NVIO Namdals forslag er distribuert
elektronisk til alle ledd.
Det anbefales at alle innkomne forslag knyttet til enkeltparagrafer i vedtektene (sakene 10.2 - 10.8, se
vedlegg) diskuteres under den eller de paragrafer forslagene berører under Sak 11.
For sak 10.9, forslag fra avdelingene Romsdal Sunnmøre og Nordmøre om massive vedtektsendringer,
bør LM vurdere om det vil behandle saken nå eller ikke.
Forslag til vedtak:
Forslag til vedtektsendringer fra
•
•
•
•
•

NVIO avd Ofoten (§ 11) (Sak 10.3)
Forbundsstyret (§ 14 og § 18) (Sak 10.4 og 10.8)
NVIO avd Mosjøen (§ 16) (Sak 10.5)
NVIO avd Hamar (§ 16.2) (Sak 10.6)
NVIO avd Kristiansand (§ 16.2 og § 16.4) (Sak 10.7)
behandles under de respektive paragrafer i Sak 11.

•

LM tilsluttet seg ovenfor og forslagene ble behandlet under sak 11, vedtektsendringer.

10.3 Vedtektsendring § 11, fra NVIO avd Ofoten
•

Ref 10.2 - Behandlet under vedtektsendringer i sak 11

10.4 Vedtektsendring § 14, fra Sekretariatet
•

Ref 10.2 - Behandlet under vedtektsendringer i sak 11

10.5 Vedtektsendringer § 16, fra NVIO avd Mosjøen
•

Ref 10.2 - Behandlet under vedtektsendringer i sak 11

10.6 Vedtektsendring § 16.2, fra NVIO avd Hamar
•

Ref 10.2 - Behandlet under vedtektsendringer i sak 11

10.7 Vedtektsendringer §§ 16.2 og 16.4, fra NVIO avd Kristiansand
•

Ref 10.2 - Behandlet under vedtektsendringer i sak 11
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10.8 Vedtektsendring § 18, fra Forbundsstyret
•

Ref 10.2 - Behandlet under vedtektsendringer i sak 11

10.9 Forslag om vedtektsendringer, fra NVIO avd Romsdal, Sunnmøre og Nordmøre
Dokumentasjon var distribuert til LM i forkant av møtet.
NVIO Romsdal, Sunnmøre og Nordmøre forslo vedtektsendringer for NVIO, ref vedlegg i utsendte
dokumentasjon.
Generalsekretærens merknader i utsendt dokumentasjon.
Forslag fra FS: Forslaget fra NVIO avd Romsdal, Sunnmøre og Nordmøre blir avvist.
Endringsforslag fra NVIO Drammen og Omegn: Drammen og omegn ber om at hele forslaget forkastes
Dette da omfanget av de foreslåtte vedtektsendringene er av en slik karakter at det ikke er mulig å
realitetsbehandle disse i løpet av et landsmøte. Videre er enkelte forslag så dyptgripende inn i
organisasjonsstrukturen at det binder landsmøtet som et saksbehandlende ledd, og gjennom dette
umyndiggjør forbundsstyret og generalsekretæren. Hvis landsmøtet mener det er behov for en
fullstendig gjennomgang av vedtektene kan landsmøtet gi dette oppdraget til forbundsstyret, med frist
for utkvittering til neste landsmøte.
Etter meningsutveksling ble opprinnelig forslag trukket og følgende forslag lagt from for LM: Innsendt
sak fra NVIO Romsdal, Sunnmøre og Nordmøre oversendes til nytt Forbundsstyre for gjennomgang og
eventuell fremlegging på Landsmøtet i 2023.
•

LM vedtok at innsendt sak fra NVIO Romsdal, Sunnmøre og Nordmøre oversendes til nytt
Forbundsstyre for gjennomgang og eventuell fremlegging på Landsmøtet i 2023.

10.10 Innsendte saker - organisatoriske og administrative saker
10.10.1 Vedtak om regionalisering fra Landsmøtet 2019 opprettholdes
Forslag om omgjøring av vedtaket om regionalisering fra Landsmøtet 2019 er fremmet av 4
lokalforeninger, ref. utsendt dokumentasjon og separat utsendt forslag fra NVIO avd Namdal (alle
forslag listet nedenfor, og er vedlagt).
Forslagsstiller: NVIO avd Ofoten
Vi viser til Ekstraordinært Landsmøte (XO LM) 2020, sak 7, der NVIO avd. Ofoten fremmet følgende
forslag:
«Forslag til endring av vedtekter forkastes. Forslag til ny organisasjonsstruktur tas opp til behandling på
førstkommende ordinære Landsmøte (LM)».
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Forslaget ble vedtatt med 45 stemmer for forslaget og 36 stemmer mot forslaget.
Som resultat av avstemmingen, legger NVIO avd. Ofoten til grunn at saken om regional
organisasjonsstruktur skal tas opp til ny behandling på LM 2021. NVIO avd. Ofoten mener fortsatt at
NVIO ikke vil være tjent med å innføre en organisasjonsform som medfører ytterligere et ledd mellom
lokalforeningene og forbundet (representert ved forbundsstyret og sekretariatet). På tross av at NVIO er
Norges største veteranorganisasjon, må vi likevel erkjenne at NVIO er en forholdsvis liten organisasjon
med litt over 7.000 medlemmer fordelt på 59 lokalforeninger. Det byr også erfaringsmessig på store
utfordringer å rekruttere nye medlemmer, og å motivere eksisterende medlemmer med engasjement til
å påta seg tillitsverv med de oppgavene tillitsvervet medfører. I tillegg synes vi å erfare at de
økonomiske rammevilkårene blir stadig strammere.
Vi savner videre en grundig konsekvens- og kostnadsutredning i forhold til både positive og negative
virkninger av en regional organisasjonsmodell.
Vi mener at det ikke foreligger sterke argumenter for å innføre en regional organisasjonsstruktur i NVIO.
Våre tre hovedargumenter mot ny organisasjonsstruktur er:
mer byråkrati,
mer ressurskrevende,
mer kostnadskrevende,
- jfr vår tidligere høringsuttalelse.
Styret i NVIO avd. Ofoten har vedtatt å fremme følgende forslag til LM 2021:
Forslag til ny regional organisasjonsstruktur avvises. NVIO viderefører den samme
organisasjonsmodellen slik forbundet er organisert i eksisterende struktur.
Forbundsstyrets uttalelse
Regionalisering av NVIO ble vedtatt på LM 2019 hvor det ble fattet vedtak om at det skulle kalles inn til
ekstraordinært landsmøte hvor det skulle fremlegges forslag om vedtektsendringer. Forslaget om
vedtektsendringer ble vedtatt utsatt på ekstraordinært landsmøte. Forbundsstyret mener at det er viktig
at forslag om vedtektsendringer fremmes og stemmes over på landsmøtet slik at organisasjonens
holdning til regionalisering med tilhørende vedtektsendringer samt andre forslag om vedtektsendringer
endelig kan avgjøres.
Saken behandles under vedtektsendringer.
Forslagsstiller: NVIO avd Hamar
NVIO Hamar og omegn mener at prinsippvedtaket om regionalisering må opp til behandling på nytt før
behandling av vedtektsendringer. Dette med bakgrunn i støyen etter forrige landsmøte og det som
skjedde på ekstraordinært LM sist. Det synes svært usikkert om regionalisering er ønsket, og derfor
foreslås dette behandlet på nytt.
Forbundsstyrets uttalelse
Forbundsstyret støtter ikke forslaget fra avd Hamar. Forbundsstyret mener at det er viktig at forslag om
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vedtektsendringer fremmes og stemmes over på landsmøtet slik at organisasjonens holdning til
regionalisering med tilhørende vedtektsendringer endelig kan avgjøres.
Saken behandles under vedtektsendringer.
Forslagsstiller: NVIO avd Mosjøen og omegn
NVIO Mosjøen og Omegn foreslår å terminere vedtatt regionalisering i NVIO. Vi har deltatt aktivt i
prosessen og gitt tilsvar til høringene som er sendt ut.
Vi har kommet med kritiske bemerkninger, krevd mere utfyllende analyser og at ubegrunnede
påstander om feil og mangler i organisasjonen blir begrunnet.
Flere andre foreninger har tatt til ordet for at arbeidsgruppens arbeid er mangelfullt. Sluttproduktet
bærer ikke preg av at arbeidsgruppen har hensyntatt tilsvarene fra lokalforeningene.
NVIO Mosjøen og Omegn ser ikke at NVIO er tjent med et nytt ledd i organisasjonen. Vi mener det vil
komplisere og fordyre.
Korte linjer – Raske beslutninger. Et nytt ledd vil forringe kommunikasjon og samarbeid.
Eventuell bistand til økt samarbeid mellom LF eller hjelp til LF som "sliter" skal utføres av sekretariatet
og ikke av en Regionalkontakt (RK) som er på valg og kan byttes hvert annet år. De ansatte i
Sekretariatet skal ha en kompetanse og kontinuitet i arbeidet med lokalforeningene som en RK aldri vil
kunne oppnå.
Det er stor uenighet i organisasjonen om regionalisering er veien å gå. Å vedta en slik omfattende
endring av organisasjonen uten at det er stor enighet om det vil være en tabbe. Vi vil ikke lykkes dersom
vi ikke er enige og drar i samme retning.
Forslag
Vedtatt sak om regionalisering termineres.
Forbundsstyrets uttalelse
Regionalisering av NVIO ble vedtatt på LM 2019 hvor det ble fattet vedtak om at det skulle kalles inn til
ekstraordinært landsmøte hvor det skulle fremlegges forslag om vedtektsendringer. Forslaget om
vedtektsendringer ble vedtatt utsatt på ekstraordinært landsmøte. Forbundsstyret mener at det er viktig
at forslag om vedtektsendringer fremmes og stemmes over på landsmøtet slik at organisasjonens
holdning til regionalisering med tilhørende vedtektsendringer endelig kan avgjøres.
Saken behandles under vedtektsendringer.
Forslagsstiller: NVIO avd Namdal
NVIO avd. Namdal mener vedtak om endring av organisasjonsstruktur vedtatt på LM 2019 må opp til ny
avstemning ved landsmøte 2021. Det hersker fremdeles uklarheter om hva som egentlig ble vedtatt på
LM 2019 og det er stor uenighet om hva dette faktisk innebærer. Dette gjenspeilet seg i ekstra ordinært
LM 2020. Dette er en prinsipiell viktig sak for NVIO, og slik som forslaget er fremmet vil dette medføre
en tydelig retningsendring av vår organisasjon. Dette er en avgjørelse som vil påvirke vår organisasjons
fremtid.
Manglende deltakelse, tidspress, skuffelse og trussel om avgang er ikke et godt grunnlag for en så viktig
sak.
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Våre argumenter forsøkt satt i overordnede punkter;
1. Saken ble fremmet som landsmøtesak 2019 den kom fra siden, uten noen form for «avsjekk» opp mot
de styrendedokumenter som organisasjonen har. NVIO Namdal mener at en sak som denne, med
betydelige organisasjonsendringer, ikke kan vedtas uten en forankring i de eksiterende styrende
dokumenter (Handlingsplan eller Strategiplan). Disse er utarbeidet og vedtatt i et langsiktig perspektiv,
de er viktige og styrende for vår organisasjons langsiktige arbeid.
NVIO Namdal har gått igjennom de styrende dokumentene og til denne saken ser vi ingen forankring i
disse dokumentene.
Vi mener saken da burde vært avvist av forbundsstyre, med bakgrunn i manglende forankring.
2. Saken ble ikke enklere da vår valgte president opplyste om at han ville trekke sitt kandidatur om
saken ikke ble vedtatt. Noen kunne vel opplevde dette som et ubehagelig press. Dette kan ha medført til
et «håndverksmessig» dårlig vedtak
3. Vi står nå i en uheldig situasjon med et landsmøtevedtak, etter vår mening på sviktende grunnlag,
vedtar en sak med et simpelt flertall. For å sette vedtaket ut i livet vil det kreve 2/3 flertall. Ser vi på
stemmegivningen vil dette blir særdeles vanskelig å få til. Ekstraordinært Landsmøte bekreftet akkurat
dette. Om noen er skuffet er dette en realitet.
4. Flystreiken kan ha medførte til at flere var forhindret fra å møte. «På grunn av flystreik var det en
rekke forfall til landsmøtet». (Jfr vedtaksprotokollen etter landsmøte 2019 vedlegg 2). Dette er en sak
som krever bred forankring med deltakelse av hele organisasjonen. Noe som presidenten også påpekte
etter voteringen.
5. I vedtaksprotokollen kommer forbundsstyrets med uttalelse, momenter til saken: Vi kan ikke se at
«nytt» fremlagt forslag tar høyde for disse momentene.
NVIO Namdal har også gitt tilsvar i to høringsrunder, vi kan ikke se at de utfordringen vi har skissert blir
svart ut. Fremlagt forslag er i prinsippet det samme som ble fremmet på landsmøte 2019 ser noen
justeringer i geografiske inndelinger.
6. Vår avdeling ble etablert på slutten av 90 tallet. Forslag om regionalisering i en eller annenform har
vært oppe til diskusjon ved flere anledninger, men alltid falt i avstemninger. En slik regionaliserings
diskusjonen har alltid skapt polarisering. Det er vel i sakens natur enten er man for eller så er man imot.
7. Ser vi til vedtatt handlingsplan punkt 1 «Bidra til å skape motivasjon, engasjement og en felleskaps
følelse i hele NVIO» Denne saken svarer ut engasjement men hopper elegant over det andre viktige
momenter som motivasjon og fellesskapsfølelse. Engasjementet i denne saken er vel ikke noe å si på,
men spesielt positivt for NVIO slik vi ser det er den ikke.
8. NVIO Namdal kommer inn under region midt, det er vel fornuftig? Fra foreningen lengst fra
hverandre, i vår akse, er det avstander som er lengre enn Trondheim - Oslo. Vi (Namdal) er kanskje de
som er best stilt da vi ligge sånn midt i. Vi har etablert kontakter med våre nabo foreninger. Vi invitere
hverandre til aktiviteter men dette blir vanskelig å gjennomføre fordi avstandene er for store. (3 til 4
timer en vei).
9. Regionkontakter vil få en sentrale rolle i den foreslåtte organisasjonsmodellen. I vår forening er alle
som innehar styreverv i yrkesaktiv alder. Det medfører at vi må prioriter mellom arbeid og
fritidsaktiviteter. Vi driver alle vår foreningsaktivitet på frivilligbasis dvs. tar av vår fritid. Vår motivasjon
begrenser seg til å drifte våre forening. Slik situasjonen er i dag har vi utfordringer med å bekle verv,
skulle vi tillegg bli «tvunget» til å bruke mer av vår tid, og til andre, vil dette skape utfordringer med å ta
på seg fremtidige verv. Ingen av oss ser tid og muligheten til å inneha regionkontakt rollen.
10. Forslaget medfører en forskyving av makt fra Landsmøte og over på regionkontaktene. I praksis vil
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dette ta mye av makten fra Landsmøtet, er dette ønsket? Dette blir en, radikal, endring av de
demokratiske prinsippene som vår organisasjon har styrt etter.Er dette de demokratiske verdien vi vil
tufte vår organisasjon på?
11. Økonomi er et punkt som er dårlig utredet. Vi støtter forbundsstyrets syn i at «regionale inndelinger
har gode intensjoner men en ordning som eller i organisasjonslivet er på vei ut for en mer direkte linje
mellom lokalt og sentralt nivå». Hva kan årsaken til det være? Vi mener at nettopp økonomi og rene
styringslinjer er noen av årsakene.
12. Hadde vi hatt fokus på og et inderlig ønske, om å svart ut punkt 3 i strategidokumentet
«Organisasjon og organisasjonsutvikling» hadde vi med stor sannsynlig kunne dropp hele denne
opprivende diskusjonen om regional organisasjonsstruktur.
Avslutningsvis lurer vi på hva er galt med dagenes modell?
Hvis ingen kan forklare dette har vi store problemer med å forstå forbedringen i den foreslåtte
modellen. Vi ser at i foreslått modell blir mer kostnadskrevende, det blir mer byråkratisering, den vil
kreve mer tidsbruk fra oss alle, den blir mindre demokratisk, etc. Vi kan ikke se at plussiden er større en
minussiden. Vi ser også forbedringspotensial i dagens modell, disse er også påpekt i våre strategiske
dokumenter. Vi mener at arbeidet med dette må prioriteres og ikke bruke mer tid og energi på noe som
egentlig er utenfor vår strategi.
Forslag
Vedtak om regionalisering behandles på nytt
Forbundsstyrets uttalelse
Regionalisering av NVIO ble vedtatt på LM 2019 hvor det ble fattet vedtak om at det skulle kalles inn til
ekstraordinært landsmøte hvor det skulle fremlegges forslag om vedtektsendringer. Forslaget om
vedtektsendringer ble vedtatt utsatt på ekstraordinært landsmøte. Forbundsstyret mener at det er viktig
at forslag om vedtektsendringer fremmes og stemmes over på landsmøtet slik at organisasjonens
holdning til regionalisering med tilhørende vedtektsendringer endelig kan avgjøres.
Saken behandles under vedtektsendringer.
Forslag til vedtak på sak 10.10.1
Forbundsstyret ber om at vedtaket fra Landsmøtet 2019 opprettholdes.
Saken gikk til meningsutveksling, hvorpå:
NVIO Ofoten informerte om at de trakk sitt forslag.
Øvrige forslagsstillere trakk sine forslag og støtter NVIO Mosjøen og Omegn.
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Følgende forslag ble lagt frem for LM for votering:
Vedtaket fra Landsmøtet 2019 om regionalisering opprettholdes.
•

•

Votering:
o 49
For
o 27
Mot
o 0
Blank
Vedtaket fra Landsmøtet 2029 om regionalisering opprettholdes.

10.10.2 Medlemskontingent
Saken fremmet av NVIO avd Hamar, ref utsendt dokumentasjon.
Medlemskontingenten ble i 2017 økt fra kr 300 til kr 400. Endel av dette ble øremerket til oppbygging av
reservefond i NVIO grunnet store utgifter årene før. Fond er nå på plass i tilstrekkelig grad. NVIO Hamar
og omegn foreslår at kontingenten opprettholdes, men at det som nå er brukt på å på oppbygging av
fond fordeles likt mellom overføring til lokalforeningene og Stiftelsen Veteranhjelp.
Forbundsstyrets uttalelse:
LM 2017 fattet vedtak om økning av medlemskontingenten fra kr 300 til kr 400 pr år hvorav 100 kr skulle
settes av til forbundets reservefond. Siden 2018 er det således satt av ca 2 mill kr til reservefondet.
Reservefondet er således ennå ikke på det nødvendige nivå (3 mill kr) som var grunnlaget for vedtaket.
Forbundsstyret støtter derfor ikke forslaget. Saken behandles under sakslistens punkt om kontingent.
Annen info:
Det ble under Landsmøtet 2017 ikke fastsatt noen størrelse for reservefondet, men under forarbeidene
ble det anslått et behov for ca 20-25% av årsomsetningen. I 2020 var årsomsetningen ca kr 16 mill - 20%
av 16 mill er ca kr 3,2 mill.
Reservefondet er pr dato på ca 2 mill, ca 1 mill under behovet. Avsetning bør fortsette til fondet er på kr
3,2 mill.
Fra protokollen fra Landsmøtet 2017:
"NVIO har gjennom flere år vært involvert i juridiske prosesser som har belastet organisasjon sterkt
økonomisk. Reservefondet har blitt tappet og det er derfor behov for å styrke dette. Forbundsstyret vil
derfor fremme følgende forslag:
Forbundsstyret fremmer forslag for landsmøtet om at medlemskontingenten heves til kr 400.-.
Fordelingen blir kr 200 til lokalforeningen, kr 100 til NVIO sentralt og kr 100 til oppbygging av
reservefond.
Forbundsstyret fremmer forslag om at Landsmøtet slutter seg til Forbundsstyrets forslag.
Vedtak:
Etter en lengre debatt ble det vedtatt følgende endring av medlemskontingenten:
Kontingenten økes fra 2018 til kr 400.- med denne fordelingsnøkkelen:
Lokalt: kr 200.- Sentralt: kr 100.- Fondsavsetting: kr 100.-
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Forslag til vedtak: Saken behandles under Sak 13 Kontingent
•

LM vedtok at saken behandles under sak 13, kontingent.

10.10.3 Instruks for Kontrollkomitéen
Fremmet av NVIO avd Aust-Agder, ref utsendt dokumentasjon, punkt 5 s 124.
Foreslått av avd Aust-Agder
Det bør tas inn i instruksen til Kontrollkomiteen at de skal svare lokalforeninger som sender inn saker
innen 7 dager etter at brevet er mottatt. Det skal også gis en tilbakemelding på når svar på
forespørselen kan ventes.
Forbundsstyrets uttalelse
Det bør ikke stilles strengere krav til kontrollkomitéen enn det gjøres i Forvaltningsloven.
Forslag til vedtak Kontrollkomitéen skal bekrefte mottak av henvendelser innen 14 dager samt gi en
tilbakemelding om forventet behandlingstid.
•

Forslaget vedtatt

10.10.4 Instruks for Sekretariatet
Fremmet av NVIO avd Aust-Agder, ref utsendt dokumentasjon, pkt 6 s 124.
Foreslått av avd Aust-Agder
I instruksen til sekretariatet må det komme inn at de skal gi tilbakemelding til LF når de har mottatt svar
på etterspurte papirer, ikke bare sende ut en purremail til alle foreninger.
Forslag til vedtak Sekretariatet skal gi tilbakemelding til den enkelte LF når etterspurte papirer er
mottatt.
•

Forslaget vedtatt

10.10.5 Informasjon om tildeling av midler
Fremmet av NVIO avd Aust-Agder, ref utsendt dokumentasjon, s 124.
Foreslått av avd Aust-Agder
Midler som gis til signalarrangementer som er beregnet på hele landet, bør ikke komme frem som en del
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av tildelte midler til lokalforeningen. Midlene bør fremkomme som egen post under sekretariatet.
Forbundsstyrets uttalelse
Midler som tildeles til lokalforeningene for gjennomføring av arrangementer er åpne for deltakere fra
hele landet og er ikke øremerket for medlemmer av lokalforeningen som er tildelt midlene. Midlene
fremkommer på tildelingsoversikten som tildelt lokalforeningen når lokalforeningen har planleggings- og
gjennomføringsansvaret for aktiviteten. Arrangementer som planlegges og gjennomføres av
sekretariatet fremkommer på oversikten på tilsvarende måte. Når det gjelder signaturarrangementer, så
ønsker forbundsstyret å redusere antallet for derved å sikre at arrangementer fordeles ut over hele
landet og ikke at midler låses til faste årlige arrangementer med faste deltakere. Arrangementer som
lokalforeningene gjennomfører på vegne av sekretariatet bør merkes spesielt i oversikten.
Forslag til vedtak Arrangementer som lokalforeningene gjennomfører på vegne av NVIO skal merkes
spesielt i tildelingsoversikten.
•

Forslaget vedtatt

10.10.6 Medlemsbladet Veteran
Forslag fremmet av NVIO avd Kristiansand, ref utsendt dokumentasjon, pkt 8 s. 125.
Foreslått av NVIO avd Kristiansand
"NVIO avd. Kristiansand foreslår at medlemsbladet Veteran økes fra 4 til 6 utgivelser. Endring fra 6 til 4
utgivelser var ikke en sak på LM 2019, men lagt inn med to -tre linjer i NVIOs Strategiplan for 2019 2021. Det ble lovet at medlemsbladet skulle utvides i form av et tykkere blad/flere sider og flere
annonser. Vi kan ikke se at medlemsbladet har blitt særlig større i antall sider. Husker vi ikke feil, har det
tidligere vært foreslått på LM om å redusere antall utgivelser fra 6 til 5. Dette ble nedstemt av LM.
Forslag til vedtak
Medlemsbladet Veteran utvides fra 4 til 6 utgivelser, og at Sekretariatet sender ut e-post og/eller SMS til
medlemmer hvor de kan velge om de vil ha medlemsbladet i papirutgave eller i digital form.
Forbundsstyrets uttalelse
Forbundsstyrets ønske har vært å øke kvaliteten og sideantallet på bladet. På grunn av permisjoner
blant våre kommunikasjonsmedarbeidere har den ønskede endring av bladet ennå ikke blitt
gjennomført, men det planlegges med at dette kan gjennomføres i løpet av 2021. Sekretariatet vil på
nytt sende ut informasjon om at man kan velge om hvorvidt man vil motta bladet i papirutgave eller i
digitalt.
Forbundsstyret støtter ikke forslaget fra avd Kristiansand.
Veteran gis ut i 4 utgaver pr år."

25
Sensitivity: Internal

Forslag til vedtak: Medlemsbladet Veteran opprettholdes med fire utgivelser per år. Sekretariatet vil
informere abonnenter om at man kan velge mellom papirutgave eller digital versjon.
Før votering redegjorde forslagsstiller NVIO Kristiansand for sitt innsendte forslag mens GS redegjorde
for FS sitt tilsvar til saken og redegjorde for FS sitt forslag.
•

•

Votering:
o 53
For
o 17
Mot
o 1
Blank
Forslaget vedtatt

10.10.7 Veteraner som besøksvenner
Forslag fremmet av NVIO avd Kristiansand, ref utsendt dokumentasjon, pkt 9 s. 125-126.
Forbundsstyret anbefaler forslaget om at Sekretariatet arbeider opp mot Justisdepartementet og
Kriminalomsorgen for at kameratstøttekontakter kan gis tilsvarende status som Røde Kors
besøksvenner, slik at de kan gis mulighet for å besøke veteraner som soner straff i fengsel.
Foreslått av NVIO avd Kristiansand
"NVIO avd. Kristiansand anmoder om at NVIO sentralt gjennom FS og Sekretariatet jobber opp mot
Justisdepartementet og Kriminalomsorgen for at Kameratstøtteledere/Kameratstøtte skal få samme
status som Røde Kors besøksvenner når det gjelder å besøke/følge opp veteraner som sitter soner
straffer. Det er viktig at det blir et felles system for hele landet, og at Kameratstøtteledere får en POC i
Kriminalomsorgen/Justisdepartementet som de kan kontakte for å få besøkstillatelse."
Forbundsstyrets uttalelse: FS støtter forslaget
Forslag til vedtak:
Landsmøtet ber Sekretariatet om å arbeide for at kameratstøttekontakter kan gis tilsvarende status
som Røde Kors besøksvenner, slik at de gis mulighet til å kunne besøke veteraner som soner straff i
fengsel.
•

Forslaget vedtatt

10.10.8 Tilrettelegging av arrangementer for veteraner med nedsatt funksjonsevne
Forslag fremmet av NVIO avd Vestfold, se utsendt dokumentasjon, pkt 10 s. 126.
Forbundsstyret støtter forslaget om at det bør tilstrebes at flest mulig arrangementer tilrettelegges for
deltakelse for veteraner med nedsatt funksjonsevne.
Foreslått av NVIO avd Vestfold
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Forslag om tilrettelegging av arrangementer for NVIO - Universell utforming
Denne saken ble behandlet på styremøte 04.03.2021 og enstemmig vedtatt oversendt for behandling på
LM 2021. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft 1. januar 2009 og ble revidert i 2013.
Både offentlig og privat virksomhet er pålagt å ha universell utforming av virksomhetens «alminnelige
funksjon». Påbudet omfatter all virksomhet som er rettet mot allmennheten, uavhengig av hva
virksomheten gjelder. Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at
så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. I dagens samfunn bør dette være et
minstekrav på flest mulige arrangementer og bør vektlegges. Mange veteraner havner i en situasjon
hvor man er avhengig av hjelpemidler av en eller annen type. For mange blir terskelen for deltakelse
enda større, dersom det ikke legges til rette.
Forslag:
Forsvarets veterantjeneste/NVIO bør tilstrebe at arrangementer tilrettelegges så mye som mulig for at
alle skal kunne delta.
Lokalforeningene må gis mulighet til økonomisk kompensasjon for ekstrautgifter forbundet med slike
aktiviteter.
Forbundsstyrets uttalelse: FS støtter forslaget fra avd Vestfold. Det bør tilstrebes at flest mulig
arrangementer tilrettelegges for deltakelse for veteraner med nedsatt funksjonsevne
Forslag til vedtak: Lokalforeningene oppfordres til å tilrettelegge arrangementer for veteraner med
nedsatt funksjonsevne. Lokalforeningene gis anledning til å søke om dekning av ekstrautgifter.
•

Forslaget vedtatt

10.10.9 Møterett for kameratstøtteledere ved Landsmøte og Ledersamling
Forslag fremmet av NVIO avd Kristiansand, ref utsendt dokumentasjon, pkt 11 s. 126-127.
Foreslått av NVIO avd Kristiansand
NVIO avd. Kristiansand foreslår at ledersamlingen for Kameratstøtteledere velger en gruppe på inntil 5
Kameratstøtteledere, navn på gruppe kan eksempelvis være Kameratstøtteledergruppe, som innvilges
møterett som observatører på LM og LS. Leder for denne gruppen skal være en av de valgte
Kameratstøtteledere og ikke ansatt i NVIO. Videre foreslår vi at leder av denne gruppen skal få retten til
å holde innlegg på LM og LS under innledning til LM eller LS om arbeidet som gjøres ute i LF’ene.
Forbundsstyrets kommentarer
Orientering om kameratstøttearbeidet er en del av årsrapporten og det anses derfor ikke påkrevet at
det skal gis en ekstra orientering om dette arbeidet ved LM eller LS. Møterett og talerett ved LM og LS er
regulert i forbundets vedtekter. Lokalforeningene har full anledning til å sende representanter for å
delta som observatører ved LM. Observatører kan også gis talerett ved LM hvis LM ønsker det.
Forslaget støttes ikke av FS.
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Forslag til vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt.
I meningsutveksling redegjorde Presidenten for FS forslag om ikke å vedta dette.
Forslagstiller NVIO Kristiansand trakk forslaget.

10.10.10 Godkjenning av designmal for kameratstøtte
Forslag fremmet av NVIO avd Vestfold, ref utsendt dokumentasjon, pkt 12 s. 127.
Forbundsstyret støtter ikke forslaget, men ønsker at forslaget tas med i arbeidet med utvikling av ny
profilhåndbok for NVIO.
Foreslått av NVIO avd Vestfold
"Denne saken ble behandlet på styremøte 04.03.2021 og enstemmig vedtatt oversendt for behandling
på LM 2021. NVIO avd. Vestfold har de siste årene jobbet aktivt med å lage en logo for Kameratstøtte. Vi
har utarbeidet en del grafiske materiale for å synliggjøre Kameratstøtte. Dette materialet kan bli brukt til
flagg, vimpler, brosjyrer etc. Vedlagt til saken er også brosjyren vi har utarbeidet.
Fargen som er brukt gjenspeiler fargen til Mental Helse.
Forslag:
NVIO godkjenner designmalen for Kameratstøtte til bruk for alle lokalforeningene i hele landet."
Forbundsstyrets uttalelse:
FS takker for innspillet fra avd Vestfold. Forbundet har utarbeidet en profilhåndbok som blant annet
beskriver logoer, farger og skrifttyper som skal benyttes ved utarbeidelse av profileringsmateriell.
Forslaget som er fremsendt avviker fra profilhåndboken i vesentlig grad. FS ønsker derfor en
gjennomgang av profilhåndboken og ønsker at det skal presenteres et forslag til revisjon av håndboken
innen LS 2022.
FS støtter ikke forslaget fra avd Vestfold, men ønsker at forslaget tas med i arbeidet med utvikling av ny
profilhåndbok for NVIO.
Forslag til vedtak: Forslaget om landsmøtegodkjent designmal ble ikke vedtatt.
Landsmøtet ber om at forslaget tas med i arbeidet med utvikling av ny profilhåndbok for NVIO.
NVIO Vestfold trakk sitt forslag, men LM ber om at forslaget tas med i arbeidet med utvikling av revidert
profilhåndbok for NVIO.
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10.10.11 Innstilling om tildeling av hederstegn
Forslag fremmet av NVIO avd Mosjøen, ref utsendt dokumentasjon, pkt 13 s. 127.
Saken kan, i følge Forbundsstyret, ikke behandles før det er vedtatt endringer i vedtektene.
Saken anbefales gjenopptatt etter Sak 11, vedtektsendringer.
Foreslått av NVIO avd Mosjøen:
"NVIO avd Mosjøen og omegn har fremmet innstilling om tildeling av æresmedlemskap som sak til
landsmøtet."
Forbundsstyrets kommentarer:
Saken kan ikke behandles før det er vedtatt endringer i vedtektene. Saken fremlegges hvis påkrevde
endringer blir vedtatt i Sak 11 Vedtektsendringer.
Ved behandling i ordinær dagsorden ble saken lagt til side.
LM skulle eventuelt opp igjen saken til behandling dersom aktuelle vedtaksendringer som trengtes ble
vedtatt.
LM tilsluttet seg dette.
Nødvendige vedtaksendringer ble senere vedtatt og saken bortfalt.

10.10.12 14-dagers frist for overføring av tildelte midler fra FVT/FD
Foprelått av NVIO avdelingene Romsdal, Sunnmøre og Nordmøre, ref utsendt dokumentasjon s. 129 (pkt
4) og s. 150-151 (pkt 4).
"NVIO Romsdal, Nordmøre og Sunnmøre foreslår følgende vedtak: Alle midler som er tildelt fra
Forsvaret skal være utbetalt til lokalforeningene innen 14 dager etter NVIO har mottatt midler.
Lokalforeninger står fritt til å samarbeide eller støtte ulike ordninger de selv måtte ønske til det beste
for veteransaken og våre kjerneverdier."
Kommentar fra FS
"Sekretariatet utbetaler midlene så raskt det er praktisk mulig. Utbetalingene fra Forsvarets
veterantjeneste kommer to ganger i året og sekretariatet må forholde seg til det. At LFer fritt skal
samarbeide med eller støtte ulike ordninger de selv måtte ønske er greit inntil søknaden om tildeling av
støtte er sendt. Etter tildeling kan ikke LFer endre bruken av midler til noe annet da dette strider mot
kriterier for FVTs tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner. FVT
forlanger rapportering fra arrangementene gjennom sekretariatet på om og hvordan arrangementet er
gjennomført. Det er ikke gitt rom for å bruke midlene annerledes enn forutsatt." Forslaget anbefales
ikke.
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Forslag til vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt.
Etter meningsutveksling ble opprinnelig forslag trukket og alternativt forslag lagt frem for LM.
Dette er en del et av forslagene i sak 10.9.
Som en konsekvens av vedtaket for sak 10.9, «Forslaget oversendes til nytt Forbundsstyre for
gjennomgang og eventuelt fremlegges til Landsmøtet 2023» så får dette saken samme
vedtak som sak 10.9

10.10.13 Forbundsstyret skal godkjenne søknad om økonomisk støtte fra FVT/FD
Forslag fra NVIO avdelingene Romsdal, Nordmøre og Sunnmøre, ref utsendt dokumentasjon s. 130 (pkt
6) og s. 151 (pkt 6).
"NVIO Romsdal, Nordmøre og Sunnmøre foreslår at FS skal godkjenne alle søknader for økonomisk
støtte fra FVT/FD og går gjennom NVIO. Dette for å sikre en "felles" forståelse for og koordinert innsats
for drift i LF. NVIO skal utbetale økonomisk støtten i enkeltsaker eller samlet til den enkelte LF innen 14
dager etter at NVIO har mottatt pengene fra Forsvaret."
Kommentar fra FS:
"Alle saker om økonomisk støtte fra FVT skal gå gjennom sekretariatet, hvis ikke blir de forkastet av FVT.
Antallet søknader fra NVIO med LF om økonomisk tildeling overskrider langt den summen som FVT
tildeler. Av ca 200 saker inn til sekretariatet, prioriterer FS i underkant av 100 saker for fremsending. Å
fremsende alle saker inn til FVT vil fremstå lite koordinert og gir FVT en unødig stor belastning og NVIO
vil også fremstå som lite gjennomtenkt." Forslaget foreslås ikke vedtatt.
Forslag til vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt.
Dette er en del et av forslagene i sak 10.9.
Som en konsekvens av vedtaket for sak 10.9, «Forslaget oversendes til nytt Forbundsstyre for
gjennomgang og eventuelt fremlegges til Landsmøtet 2023» så får denne saken samme
vedtak som sak 10.9

10.10.14 Instruks for fordeling og bruk av årlige tilskudd
Forslag fra NVIO avdelingene Romsdal, Sunnmøre og Nordmøre, ref utsendt dokumentasjon s. 129 (pkt
5) og s. 151 (pkt 5).
"NVIO Romsdal, Nordmøre og Sunnmøre foreslår at nytt FS foretar en gjennomgang og utarbeider
instruks for hvordan årlige tilskaudd skal brukes/fordeles internt i NVIO. Dette bør være tilknyttet en
mer langsiktig strategi for best utnyttelse av tilskudd, bruk og rettferdig fordeling for LF. LM kan gjerne
debattere hvordan tilskuddet skal fordeles og brukes i organisasjonen."
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Kommentar fra FS
Det årlige aktivitetstilskuddet som tilfaller NVIO med LFer er basert på innmelding fra LF. Med dagens
kriterier for FVS’ tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner er ikke
dette mulig.
Forslaget anbefales ikke vedtatt.
Forslag til vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt
Dette er en del et av forslagene i sak 10.9.
Som en konsekvens av vedtaket for sak 10.9, «Forslaget oversendes til nytt Forbundsstyre for
gjennomgang og eventuelt fremlegges til Landsmøtet 2023» så får denne saken samme
vedtak som sak 10.9

10.10.15 Felles data- og skyløsning for lokalforeningene
Forslag fra NVIO avdelingene Romsdal, Sunnmøre og Nordmøre, ref utsendt dokumentasjon s. 129 (pkt
2) og s. 151 (pkt 2).
"NVIO Romsdal, Sunnmøre og Nordmøre foreslår at FS skal starte prosessen for å anskaffelse av felles
data- og "skyløsning" for LF i NVIO. Til eksempel kan dette være i form av felles innkjøp som bærbare PC,
digitale kommunikasjonsplattformer (Microsoft 365) der alle maler og dokumenter er lagret for de
enkelte lokalforening. Eks. applikasjon (app) for enklere å registrere faktura (bilde), minske rapporter og
forenkle administrasjon. Dette gir EN løsning for alle LF og en "sømløs" overføring av
dokumenter/saker/e-poster ifm verv i LF."
Kommentar fra FS
NVIO gikk til innkjøp av Styreweb i 2016. Dette er en skyløsning som ikke er optimalt utnyttet pr 2021 og
sekretariatet er i prosess med å forbedre dette. Å gå til innkjøp av og forvaltning av en felles maskinpark
innen dataløsning synes noe ambisiøst i forhold til NVIOs organisasjon og økonomi. Forslaget anbefales
ikke vedtatt.
Forslag til vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt.
Dette er en del et av forslagene i sak 10.9.
Som en konsekvens av vedtaket for sak 10.9, «Forslaget oversendes til nytt Forbundsstyre for
gjennomgang og eventuelt fremlegges til Landsmøtet 2023» så får dette saken samme vedtak som sak
10.9

10.10.16 Lokalforeningenes organisasjonsstruktur, størrelse, geografiske skillelinjer,
samlokalisering eller omorganisering
Forslag fra NVIO avdelingene Romsdal, Sunnmøre og Nordmøre, ref utsendt dokumentasjon s. 130 (pkt
7) og s. 152 (pkt 7).
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"NVIO Romsdal, Nordmøre og Sunnmøre foreslår at FS starter prosessen med å se på
organisasjonsstruktur i LF, størrelse, geografiske skillelinjer, samlokalisering eller omorganisering av
lokallag. Dette i nært samarbeid med LF."
Kommentar fra FS
Å etablere en LF er opp til et lokalt miljø av veteraner. Når dette er gjort er det en forutsetning at
normalvedtektene for LFer i NVIO følges. At FS skal ha en avgjørelse i størrelse, geografi og organisering
av LFer synes noe detaljregulerende.
Hvis LFer ikke retter seg etter normalvedtektene bør FS gjennom sekretariatet gjøre noe med dette, om
nødvendig overføre medlemmene til andre LFer og så oppløse LFen. Dette er et arbeid som har startet
og det er også spilt inn forslag til vedtektsendringer som skal gi FS en klarere myndighet enn det som
fremkommer i dagens vedtekter. Forslaget anbefales ikke vedtatt
Forslag til vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt.
Dette er en del et av forslagene i sak 10.9.
Som en konsekvens av vedtaket for sak 10.9, «Forslaget oversendes til nytt Forbundsstyre for
gjennomgang og eventuelt fremlegges til Landsmøtet 2023» så får dette saken samme
vedtak som sak 10.9

10.10.17 NVIO Sekretariat - organisasjonsstruktur og krav til stillinger.
Forslag fremmet av NVIO avdelingene Romsdal, Sunnmøre og Nordmøre, ref utsendt dokumentasjon s.
129 (pkt 1), s. 142-149 og s. 152-154 (pkt 1).
"FS skal utrede behovet for en ny organisasjonsstruktur og krav til stillinger. Vedlegg 2 er et tentativt
forslag for en oppsetting basert på dagens behov, utfordringer og innen de områder organisasjonen
jobber med. LM skal vurdere om vi skal gi saken til FS for utredelse, LM for vedtak eller forkaste
forslaget."
Kommentar fra FS
Omorganisering av sekretariatet
Forslaget går ut på å redusere sekretariatet og omgjøre innholdet i en del stillinger, inkl beskrive
kompetansekrav til den enkelte stilling. FS har gitt ny GS mandat til å vurdere om organisasjonen er
optimal i forhold til å løse de utfordringer forbundet står overfor. Ny GS har vært i virke i fire måneder,
mange tiltak er iverksatt og flere ligger på tegnebrettet. Det er for tidlig å se resultat av dette arbeidet.
Det å binde en organisasjonsmodell og arbeidsoppgaver gjennom et LM-vedtak gjør at organisasjonen
blir lite fleksibel, gjør endringsledelse vanskelig og er et prinsipp ingen organisasjoner i Norge
praktiserer. LM 2019 behandlet er forslag fra en lokalforening om omgjøring av stillinger og
stillingsbrøker i sekretariatet, og følgende gjengis fra protokollen; «Det er generalsekretæren som på
vegne av NVIO er arbeidsgiver for sekretariat. De ansatte i sekretariatet er ikke valgt av landsmøtet.
Arbeidsgiveransvaret omfatter organisering av sekretariatet, herunder ansettelser, utarbeidelse av
stillingsinstrukser, fordeling av arbeidsoppgaver, oppfølging av ansatte, og oppsigelser/avslutning av
arbeidsforhold. Forslaget fra forslagsstillere innebærer en detaljstyring fra et landsmøte som er meget
uvanlig i norsk arbeidsliv. Forbundsstyrets oppgave er å ha en løpende vurdering om hvorvidt
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sekretariatet er optimalt organisert for å kunne utføre sin oppgave på en best mulig måte. Dette gjøres
gjennom en løpende dialog med generalsekretæren.» Saken ble ikke vedtatt.
Endring i sammensetting av forbundsstyret
Modellen tar utgangspunkt i en regionalisering av NVIOs struktur hvor varamedlemmer også bekler
posisjonen som valgt regionkontakt. Til LM 2019 foreslo også NVIO avd. Romsdal, avd. Sunnmøre, avd.
Sogn og Fjordane og avd. Voss og omland en regionalisering av NVIOs struktur. Regionalisering
diskuteres som et av agendapunktene på LM og posisjoner som regionkontakt dekkes under denne
saken.
Etablering av et arbeidsutvalget (AU)
Det foreslås at to av medlemmene i AU velges av LM. AU er et organ som skal saksforberede større
saker før et FSM. AU er et hjelpemiddel for FS og GS i saksforberedelser. Det er ikke et besluttende
organ. Ved å velge personell gjennom et LM-vedtak gjør at det blir lite fleksibilitet i ordningen ved at LM
ikke har mulighet til å følge opp dette organet mellom landsmøtene. FS er valgt for å lede virksomheten
i NVIO og har tilsatt en GS som skal styre den daglige utøvelsen av dette arbeidet.
Etablering av et tildelingsutvalg (TU)
Det forslås å etablere et TU hvor to av medlemmene utnevnes av LM. Tildelingen har tidligere vært
behandlet av FS etter saksforberedelser av sekretariatet. Det kommer inn ca 200 søknader til
hovedfordelingen og en del enkeltsaker i løpet av året. Av disse blir i underkant av 100 saker innvilget.
Dette er en prosess som tar tid og krever at personellet er tilgjengelig i forkant og umiddelbar etterkant
av hovedfordelingen og ved enkeltsaker. Ved å velge personell gjennom et LM-vedtak blir det lite
fleksibilitet i ordningen ved at LM ikke har mulighet til å følge opp dette organet mellom landsmøtene.
FS er valgt for å lede virksomheten i NVIO og har tilsatt GS som skal styre den daglige utøvelsen av dette
arbeidet.
Endring i sammensetting av styret i Stiftelsen veteranhjelp
Modellen tilsier at styreleder skal velges av LM, ikke av FS slik det gjøres i dag. LM kan ha meninger om
NVIO skal ha en stiftelse eller ikke, men stiftelsen er et frittstående organ som GS er daglig leder for.
Vedtektene i stiftelsen godkjennes av Lotteri- og stiftelsestilsynet og således har ikke LM noen
myndighet for stiftelsen. Forslaget anbefales ikke vedatt.
Forslag til vedtak: Saken oversendes til Forbundsstyret
Dette er en del et av forslagene i sak 10.9.
Som en konsekvens av vedtaket for sak 10.9, «Forslaget oversendes til nytt Forbundsstyre for
gjennomgang og eventuelt fremlegges til Landsmøtet 2023» så får dette saken samme vedtak som sak
10.9

SAK: 11 Vedtektsendringer
LM 2019 vedtok regional organisasjonsstruktur og ga FS i oppdrag å foreslå endringer av vedtektene i
tråd med vedtaket. Avstemmingsresultat: 59 av 80 for.
Etter vedtak om regionalisering vedtok FS på FSM 5-2019 å nedsette en organisasjonskomité med
formål å utarbeide grunnlag for beslutning til endring av vedtekter.
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Saken ble på ekstraordinært landsmøte 2020 vedtatt utsatt til Landsmøtet 2021. Etter dette vedtaket
om utsettelse og ytterligere gode innspill fra lokalforeningene, har organisasjonskomitéen utarbeidet et
revidert forslag til vedtekter til behandling på Landsmøtet 2021.
Som en konsekvens av vedtaket fra LM 2019, har organisasjonskomitéen også utarbeidet en
oppgavebeskrivelse for regionalt ledd, samt etablert retningslinjer for VK (valgkomitéen) og FS
(forbundsstyret).
Det har kommet inn enkelte forslag om og til vedtektsendringer fra lokalforeningene.
Vedtektene skal revideres, uansett om regionalisering vedtas opprettholdt eller ei.
Behandlingen skjer ved at LM behandler tre grupperinger av vedtektene: én gruppe videreføres uten
endringer (trenger ingen vedtak), én gruppe har kun mindre, kosmetiske endringer (f eks fjerner ordet
"grupper", eller endrer paragrafnummer), og én gruppe Landsmøtet må diskutere og enes om.
Forslag: Sak 11 er kun orientering om prosess
Det ble gjennomført et ordskifte iht forretningsorden vedr vedtektsendringer.
NIVO Havøysund:
Ønsker å utvide teksten til å inkludere alle stillinger i FS, inkludert GS.
Tilsvar fra ordstyrer: Fristen er gått ut, og det må eventuelt behandles som sak på neste LM
Under ordskiftet knyttet til sak 11, vedtektsendringer, kom det opp ett innspill fra NVIO Havøysund
knyttet til ytterligere utvidelse av foreslått paragraf § 7.3.5
Tilsvar fra kontrollkomiteen: Dette må behandles som nytt forslag og fremlegges for neste LM for
behandling.
Ordstyrer anmodet LM om at alle paragrafer med redaksjonelle endringer tas til slutt i voteringsrunden.
NIVO Rogaland ville ikke tilslutte seg dette.
Ordstyrer trakk forslaget og anmodet om aksept for å eventuelt komme tilbake til dette senere.
NIVO Rogaland aksepterte tilsvaret fra ordstyrer.
LM startet med å behandle paragraf for paragraf iht. den tidligere gjennomgåtte presentasjon.

SAK: 11.1 § 1 Navn
§ 1. Navn
Organisasjonens navn:
Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, forkortes til NVIO.
•

Vedtatt
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SAK: 11.2 § 2 Formål
Plassering av "Forkortelser" er feil i utsendt dokumentasjon s. 169. Forkortelser skal plasseres før § 1.
Forslag:
Forkortelser:
LM: Landsmøte
GS: Generalsekretær
RK: Regionkontakt
LF: Lokalforeninger
LS: Ledersamling
HK: Hederstegnkomiteen
Plasseres før § 1 i vedtektene, slik de er plassert i gjeldene vedtekter
•

Vedtatt

LM gav sekretariatet mandat til å gjennomføre nødvendige redaksjonelle endringer som er nødvendige
for å være iht til andre vedtak som ble besluttet senere i voteringen av saker under sak 11.

SAK: 11.2.1 § 2.1
Endringsforslag:
NVIO er en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon, som har som formål å:
2.1. Arbeide for økt anerkjennelse av og respekt for veteraner i samfunnet.
NVIO Kristiansand ønsket inn tekst om at NIVO er en religiøs nøytral organisasjon.
Tilsvar: LM ønsker ikke å gjøre endring i teksten foreslått for LM.
NVIO Kristiansand aksepterte, men ønsket at forslaget var fremmet som en protokolltilført.
•

Vedtatt

SAK: 11.2.2 § 2.2
Forslag:
2.2 Gi veteraner mulighet til å holde opprettholde kontakten med kollegaer og miljøet fra
internasjonale operasjoner, herunder bidra til etablering og drift av lokalforeninger.
•

Vedtatt
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SAK: 11.2.3 § 2.3
Forslag:
2.3 Arbeide for at veteraner som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner blir ivaretatt av
samfunnet etter avsluttet tjeneste
•

Vedtatt

SAK: 11.2.4 § 2.4
Forslag:
2.4 Gi hjelp og støtte til veteraner som har behov for det etter avsluttet tjeneste.
•

Vedtatt

SAK: 11.2.5 § 2.5
Forslag:
2.5 Arbeide for å ivareta interessene til pårørende og etterlatte etter veteraner.
•

Vedtatt

SAK: 11.2.6 § 2.6
Forslag:
2.6 Være samarbeidspartner for norske politiske myndigheter når det gjelder å forberede personellet
på de utfordringer de vil møte under tjeneste i internasjonale operasjoner og hva de kan forvente av
oppfølging når de kommer hjem.
•

Vedtatt

SAK: 11.2.7 § 2.7
Ingen endringer foreslått.
2.7 Informere om internasjonale operasjoner, herunder å bidra med erfaring og delta i den offentlige
debatt.
•

Ingen endring

36
Sensitivity: Internal

SAK: 11.2.8 § 2.8
Forslag:
§ 2.8 slettes
•

Vedtatt

SAK: 11.2.9 § 2.9
Ingen endringer foreslått i teksten.
2.8 (alt 2.9) Samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner med samme formål.
(Paragrafen får nr 2.8 hvis opprinnelig 2.8 ble vedtatt slettet.)
§ 2.8 ble slettet i sak 11.2.8

Vedtatt

SAK: 11.3 § 3 Medlemskap
Kun overskrift, ingen vedtak under 11.3

SAK: 11.3.1 § 3.1
Ingen endringer foreslått.
3.1. Grunnlaget for medlemskap er tilslutning til og aksept av forbundets formål.
•

Ingen endring

SAK: 11.3.2 § 3.2
Forslag:
3.2. Medlemskapet er individuelt og skal skje gjennom en av NVIOs lokalforeninger (LF). Der hvor ikke
slik finnes kan medlemmer være tilsluttet NVIO som direktemedlem.
•

Vedtatt

SAK: 11.3.3 § 3.3
Ingen endringer foreslått.
3.3. Personell som er i, eller har deltatt i, militære internasjonale operasjoner kan omfattes av
medlemskap.
•

Ingen endring
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SAK: 11.3.4 § 11.3.4
Forslag:
3.4. Andre som slutter opp om forbundets formål og som LF eller forbundsstyret (FS) godkjenner som
medlemmer, kan opptas som medlemmer.
•

Vedtatt

SAK: 11.3.5 § 3.5
Ingen endringer foreslått.
3.5. NVIO har fire medlemskategorier:
* Æresmedlemmer.
* Livsvarige medlemmer (det tas ikke opp nye livsvarige medlemmer).
* Vanlige medlemmer.
* Familiemedlemmer.
•

Ingen endring

SAK: 11.3.6 § 3.6
Ingen endringer foreslått.
3.6. Betingelse for familiemedlemskap er at en har samme adresse og mottar ett tidsskrift. Øvrige
vilkår og kontingentstørrelse bestemmes av FS. Kontingent innkreves av LF og skal tilfalle LF.
•

Ingen endring
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SAK: 11.4 § 4 Forbundets organer
Forslag:
§ 4. Forbundets organer
Forbundets organer er:
4.1 Landsmøtet (LM)
4.2 Forbundsstyret (FS)
4.3 Ledersamling (LS)
4.4 Regionsamling (RS)
4.5 Lokalforeninger (LF).
4.6 Sekretariatet (SEKR)
•

Vedtatt

LM gav Sekretariatet fullmakt til å redigere denne teksten dersom senere vedtatte paragrafer strider
mot teksten vedtatt i § 4.

SAK: 11.5 § 5 Kontingent
Overskrift for § 5 - vedtakene ble fattet i underpunktene.

SAK: 11.5.1 § 5.1
Ingen endringer foreslått.
5.1 LM fastsetter medlemskontingenten. Æresmedlemmer og livsvarige medlemmer betaler ikke
kontingent.
•

Ingen endring

SAK: 11.5.2 § 5.2
Forslag:
5.2 Innkreving av kontingent foretas gjennom SEKR og tilbakeføres LF kvartalsvis.
•

Vedtatt
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SAK: 11.5.3 § 5.3
Forslag:
5.3. Medlemskontingenten fordeles mellom LF og NVIO i henhold til landsmøtevedtak.

•

Vedtatt

SAK: 11.5.4 § 5.4
Forslag:
5.4. LF kan i tillegg vedta ekstrakontingent til LF. Tilleggskontingent innkreves av LF.
•

Vedtatt

SAK: 11.6 § 6 Landsmøte
Overskrift for § 6 - vedtakene ble fattet i underpunktene

SAK: 11.6.1 § 6.1
Ingen endringer foreslått.
6.1 LM er forbundets høyeste myndighet og avholdes hvert annet år innen utgangen av april måned.
•

Ingen endring

SAK: 11.6.2 § 6.2 og § 6.2.1
Ingen endringer foreslått.
6.2 Landsmøteforberedelser:
6.2.1 Innkalling til LM skal skje med minst tre måneders skriftlig varsel.
•

Ingen endring
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SAK: 11.6.2.2 § 6.2.2
Forslag:
6.2.2 Forslag som LF ønsker behandlet på LM må være forbundet i hende senest seks uker før LM.
•

Vedtatt

SAK: 11.6.2.3 § 6.2.3
Forslag:
6.2.3 Forslagsrett til LM har FS og LF.
•

Vedtatt

SAK: 11.6.2.4 § 6.2.4
Ingen endringer foreslått.
6.2.4 For sent innkomne forslag kan ikke behandles av LM
•

Ingen endring

SAK: 11.6.2.5 § 6.2.5
Forslag:
6.2.5. Landsmøtedokumentene skal sendes delegatene pr. e-post senest tre uker før LM. I tillegg skal
skriftlige landsmøtedokumenter sendes delegatene senest to uker før LM.
•

Vedtatt

NVIO Romsdal ønsket at sekretariat skal komme tilbake vedrørende oppfølging på mulighet for eget valg
om kun motta elektronisk.
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SAK: 11.6.3 § 6.3 og 6.3.1
Forslag:
6.3 Delegater
6.3.1 LF kan møte med en delegat hver.
•

Vedtatt

SAK: 11.6.3.2 § 6.3.2
Forslag:
6.3.2 I tillegg til LF-delegatene møter FS, generalsekretær (GS), kontrollkomitéens leder og
valgkomitéens leder.

SAK: 11.6.4 § 6.4 og § 6.4.1
Forslag:
6.4 Sekretariat
6.4.1 Ansatte i sekretariatet er tilstede under landsmøtet for å støtte landsmøtets gjennomføring
administrativt. Ansatte i sekretariatet har ikke forslags- eller stemmerett. Ansatte kan gis talerett hvis
landsmøtet vedtar det
•

Vedtatt

SAK: 11.6.5 § 6.5 og § 6.5.1
Forslag:
Ny paragraf:
6.5 Observatør fra LF
6.5.1 LF kan i tillegg til en delegat sende representanter som kan overvære landsmøtet som
observatører. Alle utgifter forbundet med representantenes deltakelse må dekkes av den enkelte
representant eller av lokalforeningen.
•

Vedtatt
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SAK: 11.6.5.2 § 6.5.2
Forslag:
Forslag til ny § 6.5.2:
6.5.2 Landsmøtet er åpent for alle interesserte
•

Vedtatt

SAK: 11.6.6 § 6.6 og § 6.6.1
Forslag:
Tidligere § 6.4, blir § 6.6. Endringsforslag
6.6 Stemmerett
6.6.1 LF har 1 stemme pr. påbegynte 100 medlemmer pr 31/12 foregående år. Som medlemmer
regnes også familiemedlemmer, livsvarige medlemmer og æresmedlemmer.
•

Vedtatt

SAK: 11.6.6.2 § 6.6.2
Forslag:
6.6.2 LF kan møte med 1 delegat og med stemmefullmakt for det antall medlemmer LF har.
Stemmefullmakten skal være signert av 2 styrerepresentanter fra LF.
•

Opprinnelig forslag vedtatt

SAK: 11.6.6.3 § 6.6.3
Forslag:
6.6.3 Delegatene skal være medlemmer av NVIO, ha betalt kontingent for foregående år innen 31/12
og være registrert i NVIOs medlemsregister.
•

Vedtatt

SAK: 11.6.6.4 § 6.6.4
Forslag:
6.6.4 Landsmøtefullmaktene skal være FS, ved SEKR, i hende senest en måned før landsmøtet skal
avholdes, og vurderes av en fullmaktskomité bestående av leder kontrollkomité, leder valgkomité og
forbundssekretæren. Fullmaktskomitéen legger fram sin innstilling ved landsmøtets åpning
•

Vedtatt
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SAK: 11.6.6.5 § 6.6.5
Forslag:
6.6.5 FS har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap. Kontrollkomitéens leder og
valgkomitéens leder har ikke stemmerett, så fremt de ikke samtidig representerer en LF.
•

Vedtatt

SAK: 11.6.6.6 § 6.6.6
Forslag:
Ny paragraf:
6.6.6 Æresmedlemmer har ikke stemmerett.
NVIO Rogaland ønsket votering på denne saken.
Ordstyrer informerte om at dette ikke er en endring, men presisering.
Votering bortfalt.
•

Vedtatt

SAK: 11.6.7 § 6.7
Forslag:
Kun nummerendring, var § 6.6:
6.7. Det skal benyttes reisefordeling
•

Vedtatt

SAK: 11.7 § 7 Landsmøtets konstituering - behandling av saker
Overskrift for § 7 - vedtakene ble fattet i underpunktene.

SAK: 11.7.1 § 7.1 og § 7.1.1
Ingen endringer foreslått.
7.1 Landsmøtets konstituering:
7.1.1 Ta stilling til fullmaktskomiteens innstilling om de innleverte fullmakter.
•

Ingen endring
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SAK: 11.7.1.2 § 7.1.2
Forslag:
7.1.2 Valg av møtets funksjonærer: to dirigenter, to referenter, tre protokollvitner, tre medlemmer til
redaksjonskomité og tre medlemmer til tellekorps.
•

Vedtatt

SAK: 11.7.1.3 § 7.1.3
Ingen endringer foreslått.
7.1.3 Godkjenne innkallingen.
•

Ingen endring

SAK: 11.7.1.4 § 7.1.4
Ingen endringer foreslått.
7.1.4 Godkjenne den endelige dagsorden.
•

Ingen endring

SAK: 11.7.1.5 § 7.1.5
Ingen endringer foreslått.
7.1.5 Godkjenne forretningsorden.
•

Ingen endring

SAK: 11.7.2 $ 7.2 og § 7.2.1
Ingen endringer foreslått.
7.2 Landsmøtets behandling:
7.2.1 Styrets beretning og rapport fra KK.
•

Ingen endring
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SAK: 11.7.2.2 § 7.2.2
Ingen endringer foreslått.
7.2.2 Regnskap for perioden og revisjonsberetning.
•

Ingen endring

SAK: 11.7.2.3 § 7.2.3
Forslag:
7.2.3 Vedtektsendringer
•

Vedtatt

SAK: 11.7.2.4 § 7.2.4
Ingen endringer foreslått.
7.2.4 Behandle innsendte forslag.
•

Ingen endring

SAK: 11.7.2.5 § 7.2.5
Ingen endringer foreslått.
7.2.5 Vedta langsiktige mål og virksomhetsmål for NVIO.
•

Ingen endring

SAK: 11.7.2.6 §7.2.6
Ingen endringer foreslått.
7.2.6 Fastsette kontingent og fordeling av denne
•

Ingen endring
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SAK: 11.7.2.7 § 7.2.7
Forslag:
7.2.7 Fastsette godgjøring til president, visepresident, styremedlemmer og landsmøtevalgte
utvalgsmedlemmer.
•

Vedtatt

SAK: 11.7.2.8 § 7.2.8
Ingen endringer foreslått.
7.2.8 Vedta retningsgivende budsjett.
•

Ingen endring

SAK: 11.7.3 § 7.3 og 7.3.1
Ingen endringer foreslått.
7.3 Foreta valg.
7.3.1. Velge president, visepresident, fem styremedlemmer og fem varamedlemmer i nummerert
rekkefølge
•

Ingen endring

SAK: 11.7.3.2 § 7.3.2
Forslag:
7.3.2. Velge leder, fire medlemmer og to varamedlemmer til valgkomité. Leder velges ved særskilt
valg. Valgkomitéen skal arbeide iht. gjeldende «Retningslinjer for valgkomitéen».
•

Vedtatt

SAK: 11.7.3.3 § 7.3.3
Forslag:
7.3.3. Velge leder, to medlemmer og et varamedlem til kontrollkomitéen. Leder velges ved særskilt
valg.
•

Vedtatt

47
Sensitivity: Internal

SAK: 11.7.3.4 § 7.3.4
Forslag:
7.3.4. De som skal besitte sentrale verv i NVIO skal være personell som på vegne av den norske stat
har deltatt i internasjonale operasjoner.
•

Vedtatt

SAK: 11.7.3.5 § 7.3.5
Forslag:
Forslag til ny paragraf:
7.3.5 Av habilitetsårsaker kan de som skal besitte styreverv i NVIO ikke ha styreverv eller være ansatt i
andre veteranorganisasjoner som mottar drifts- eller aktivitetstilskudd fra Forsvarets
veterantjeneste. Dette er ikke til hinder for medlemskap i andre veteranorganisasjoner.
NVIO Rogaland og NVIO Sunnmøre ønsket votering på saken.
Første votering ble forkastet pga teknisk problem.
Ny votering ble gjennomført:
•

Votering
o 57
o 15
o 0

For
Mot
Blank

Stemmetallene ble verifiserte av Kontrollkomiteen
•

Vedtatt

NVIO Sunnmøre fremsendte forslag om at forslaget fremsendes til FS for en kvalitetskontroll på
lovligheten av denne paragrafen opp mot organisasjonsfrihet.

SAK: 11.7.3.6 § 7.3.6
Forslag:
Kun nummerendring:
7.3.6 Godkjenne revisor.
•

Vedtatt
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SAK: 11.7.4 § 7.4 og § 7.4.1
Ingen endringer foreslått.
7.4 Avstemming:
7.4.1 Endringer av vedtektene krever 2/3 flertall. Alle andre avstemninger avgjøres med alminnelig
flertall.
•

Ingen endring

SAK: 11.7.4.2 § 7.4.2
Ingen endringer foreslått.
7.4.2 Ved personvalg skal det gjennomføres omvalg mellom de to kandidater med flest stemmer
(bundet omvalg) dersom ingen kandidat har fått flere enn halvparten av stemmene.
•

Ingen endring

SAK: 11.7.4.3 § 7.4.3
Forslag:
7.4.3 Skriftlig valg skal gjennomføres dersom minst en delegat krever det.
•

Vedtatt

SAK: 11.7.5 § 7.5
Ingen endringer foreslått.
7.5 Det skal føres vedtaksprotokoll fra LMs forhandlinger. Tre landsmøtevalgte vitner skal gjennomgå
og godkjenne protokollen, som da anses som godkjent.
•

Ingen endring

SAK: 11.8 § 8 Ekstraordinært årsmøte
Overskrift for § 8 - vedtakene ble fattet i underpunktene.
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SAK: 11.8.1 §8.1
Forslag:
8.1. Ekstraordinært LM avholdes når FS bestemmer det eller når 1/3 av
LF krever det.
•

Vedtatt

SAK: 11.8.2 § 8.2
Forslag:
8.2. På ekstraordinært LM kan bare saker som er oppført i innkallingen behandles.
•

Vedtatt

SAK: 11.8.3 § 8.3
Ingen endringer foreslått.
8.3. Innkalling skjer med minst en måneds varsel.
•

Ingen endring

SAK: 11.8.4 § 8.4
Ingen endringer foreslått.
8.4. Representasjon, stemmerett og reisefordeling er som ved ordinært landsmøte
•

Ingen endring

SAK: 11.9 § 9 Forbundsstyre
Overskrift for § 9 - vedtakene ble fattet i underpunktene.
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SAK: 11.9.1 § 9 og § 9.1
Forslag:
§ 9. Forbundsstyre
9.1. FS er forbundets høyeste myndighet mellom landsmøtene og leder forbundets virksomhet mellom
to landsmøter. FS oppnevner nødvendige komitéer og utvalg, og ansetter GS.
•

Vedtatt

SAK: 11.9.1.1 § 9.1.1
Forslag:
9.1.1 FS arbeider ihht. «Retningslinjer for NVIOs Forbundsstyre».
•

Vedtatt

SAK: 11.9.2 § 9.2
Ingen endringer foreslått.
9.2. Forbundet forpliktes ved underskrift av president og visepresident i fellesskap, eller en av disse og
tre styremedlemmer i fellesskap.
•

Ingen endring

SAK: 11.9.3 § 9.3
Ingen endringer foreslått.
9.3. FS er vedtaksdyktige når fem representanter, hvorav en er enten president eller visepresident, er
til stede
•

Ingen endring

SAK: 11.9.4 § 9.4
Forslag:
9.4. FS godkjenner etablering av nye LF med vedtekter.
•

Vedtatt
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SAK: 11.9.5 § 9.5
Forslag:
9.5. FS har rett til å innkalle til årsmøte i LF som ikke har avholdt årsmøte innen utgangen av mars. FS
har også rett til å innkalle til ekstraordinært årsmøte i LF når særlige grunner foreligger, da etter
dialog med LF.
•

Vedtatt

SAK: 11.9.6 § 9.6
Ingen endringer foreslått.
9.6. FS oppnevner styremedlemmer til Stiftelsen Veteranhjelp i samsvar med stiftelsens vedtekter.
•

Ingen endring

SAK: 11.10 § 10 Ledersamling
Overskrift for § 10 - vedtakene ble fattet i underpunktene.

SAK: 11.10.1 § 10.1
Ingen endringer foreslått.
10.1 LS har rådgivende status og gjennomføres innen utgangen av april det året det ikke er LM.
•

Ingen endring

SAK: 11.10.2 § 10.2 og § 10.2.1
Ingen endringer foreslått.
10.2 LS består av:
10.2.1 FS
•

Ingen endring
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SAK: 11.10.2.2 § 10.2.2
Forslag:
10.2.2 En representant fra hver LF, fortrinnsvis leder.
•

Vedtatt

SAK: 11.10.2.3 § 10.2.3
Ingen endringer foreslått.
10.2.3 GS.
•

Ingen endring

SAK: 11.10.2.4 § 10.2.4
Ingen endringer foreslått.
10.2.4 Eventuelle ledere for sentrale utvalg oppnevnt av FS
•

Ingen endring

SAK: 11.10.3 § 10.3
Ingen endringer foreslått.
10.3 LS skal orienteres om regnskap, budsjett og KKs vurderinger, og komme med innspill til FS
virksomhet og arbeidsplaner.
•

Ingen endring

SAK: 11.10.4 § 10.4
Ingen endringer foreslått.
10.4 Drøfte og gi råd i alle saker FS legger fram for LS
•

Ingen endring
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SAK: 11.10.5 § 10.5
Ingen endringer foreslått.
10.5 Innkalling og nødvendige dokumenter skal sendes ut minst tre uker før møtet
•

Ingen endring

SAK: 11.11 § 11 Kontrollkomité
Overskrift for § 11 - vedtakene ble fattet i underpunktene.

SAK: 11.11.1 § 11.1
Forslag:
Endringsforslag fra NVIO avd Mosjøen.
Dagens tekst, foreslås uendret av FS (Alt 1)
11.1. KK skal føre kontroll med at landsmøtets vedtak blir gjennomført som forutsatt av landsmøtet
ved å kontrollere alle vedtak i FS opp mot:
* Vedtektene.
* LMs vedtak.
* Virksomhetsmål.
* Budsjett.
Forslaget fra NVIO avd Mosjøen (Alt 2)
11.1. KK skal føre kontroll med at landsmøtets vedtak blir gjennomført som forutsatt av landsmøtet
ved å kontrollere alle vedtak i FS opp mot:
* Vedtektene.
* LMs vedtak.
* Virksomhetsmål.
- Handlingsplan-Mosjøen
* Budsjett.
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Votering gjennomført over Alternativ 2, forslag fra NVIO Mosjøen og Omegn
•

Votering
o 15
o 57
o 0

For
Mot
Blank

Stemmetallene ble verifiserte av Kontrollkomiteen
•

Forslaget fra Mosjøen og Omegn falt, gjeldene paragraf 11.1 (alt 1) blir stående

SAK: 11.11.2 § 11.2
Forslag:

11.2. KK foretar kontroller når de finner det nødvendig.

•

Vedtatt

SAK: 11.11.3 § 11.3
NVIO Ofoten hadde fremmet et endringsforslag.
Gjeldende tekst:
11.3. KK skal ha løpende dialog med FS og rapporterer til LM.
Forslag fra NVIO Ofoten:
11.3 KK skal ha løpende dialog med FS og rapporterer til LM. Forhold som vedrører sekretariatet, kan
tas direkte med GS etter avtale med presidenten
Votering gjennomført over forslaget fra NVIO Ofoten:
•

Votering
o 23
o 49
o 0

For
Mot
Blank

Stemmetallene ble verifiserte av Kontrollkomiteen
•

Forslaget fra NVIO Ofoten falt, gjeldene tekst blir stående
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SAK: 11.11.4 § 11.4
Ingen endringer foreslått.
11.4. KK skal føre protokoll fra sine møter.
•

Ingen endring

SAK: 11.11.5 § 11.5
Ingen endringer foreslått.
11.5. KK har adgang til FSM.
•

Ingen endring

SAK: 11.12 § 12 Generalsekretær
Overskrift for § 12 - vedtakene ble fattet i underpunktene

SAK: 11.12.1 § 12.1
Ingen endringer foreslått.
12.1. NVIO skal ha ansatt GS på åremålskontrakt. Åremålsperioden er på 4 år og kan forlenges med en
periode etter søknad
•

Ingen endring

SAK: 11.12.2 § 12.2
Ingen endringer foreslått.
12.2. GS har ansvaret for forbundets og sekretariatets daglige drift.
•

Ingen endring
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SAK: 11.12.3 § 12.3
Ingen endringer foreslått.
12.3. GS rapporterer til FS, har ansvaret for saksbehandling og innstillinger til FS og skal påse at
fattede vedtak blir gjennomført.
•

Ingen endring

SAK: 11.13 § 13 Ansatte
Overskrift for § 13 - vedtakene ble fattet i underpunktene

SAK: 11.13.1 § 13.1
Ingen endringer foreslått.
13.1. Ansatte i forbundet lokalt eller sentralt kan ikke ha lokale eller sentrale tillitsverv i forbundet.
•

Ingen endring

SAK: 11.13.2 § 13.2
Ingen endringer foreslått.
13.2. Dersom en tillitsvalgt blir ansatt i forbundet, må vedkommende si fra seg sitt tillitsverv.
•

Ingen endring

NIVO Romsdal forslo at teksten skal sendes frem til FS for gjennomgang

SAK: 11.13.3 § 13.3
Forslag om ny paragraf 13.3.
13.3. Ansatte i forbundet kan ikke ha tillitsverv i andre organisasjoner som mottar drifts- eller
aktivitetstilskudd fra Forsvarets veterantjeneste.
NVIO Romsdal ønsket votering
•

Votering:
o 67 For
o 5 Mot
o 0 Blank

•

Forslaget vedtatt
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NVIO Romsdal ønsket flg protokolltilførsel:
•

Paragraf 13.3 oversendes FS for en gjennomgang/prøves på en bedre måte.

SAK: 11.14 § 14 Regioner
Overskrift for § 14 - vedtakene ble fattet i underpunktene
NVIO Oslo fremmet forslag om å sende regionaliseringsvedtaket tilbake til FS for ny og utvidet
forankringsrunde.
Dersom vedtatt vil behandling av vedtektsendringer for paragraf 14 utgå for votering.
Visepresident forslo at man fortsetter votering av de foreslåtte vedtaksendringene.
NVIO Oslo opprettholdt forslaget (utsettelsesforslag) med bakgrunn av at de føler den ikke ble
realitetsbehandlet
Utsettelsesforslaget gikk til votering.
Støtte til utsettelsesforslaget ville bety at saken sendes tilbake til FS.
Det ble ikke gjennomført debattering før votering
•

Votering:
o 24
o 47
o 0

For
Mot
Blank

Stemmetallene ble verifiserte av Kontrollkomiteen
•

Forslaget fra NVIO Oslo falt

NIVO Oslo presiserte de er ikke imot regionalisering, men ønsker en bedre prosess på gjennomføring og
styrende paragrafer.
Ordstyrer foreslå at man behandlet alle/hele paragraf 14 med alle underpunkter som en votering
ettersom de dekker samme område.
LM gav støtte til felles behandling av hele paragraf 14
§ 14.1.1 tom § 14.1.4 ble behandlet som en-enhet.
•

Votering over § 14.1.1. tom § 14.1.4
o 53
For
o 19
Mot
o 0
Blank

•

Forslaget vedtatt innenfor 2/3 flertall

Voteringen ble verifisert av Kontrollkomiteen.
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SAK: 11.14.1 § 14.1
Forslag om ny § 14.1:
14.1 NVIO LF grupperes geografisk i 10 regioner. Direktemedlemmer er ikke tilknyttet en region. Ref.
Retningslinjer for regioner.
•

Vedtatt

Votering ble gjennomført under 11.14

SAK: 11.14.1.1 § 14.1.1
Forslag til ny § 14.1.1:
14.1.1 Inndeling av regionene skal reflektere:
lokal tilhørighet mellom LF
geografisk avstand mellom LF
kommunikasjon
•

Vedtatt

Votering ble gjennomført under 11.14

SAK: 11.14.1.2 § 14.1.2
Forslag om ny § 14.1.2:
14.1.2 Hver region velger sin regionkontakt (RK).
•

Vedtatt

Votering ble gjennomført under 11.14

SAK: 11.14.1.3 § 14.1.3
Forslag om ny § 14.1.3:
14.1.3 RK velges blant medlemmer i regionens lokalforeninger.
•

Vedtatt

Votering ble gjennomført under 11.14
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SAK: 11.14.1.4 § 14.1.4
Forslag om ny § 14.1.4:
14.1.4 RK velges for en periode på to (2) år.
•

Vedtatt

Votering ble gjennomført under 11.14

SAK: 11.15 § 15 Lokalforeninger
Paragrafen skifter nummer fra § 14 til 15, og ordet "Grupper" strykes fra overskriften.
•

Vedtatt

SAK: 11.15.1 § 15.1
Forslag:

15.1. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner består av geografisk avgrensede lokalforeninger.

•

Vedtatt

SAK: 11.15.1.1.2 Nåværende § 14.1.1
Forslag:

Gjeldende paragraf 14.1.1 ("LF dekker en eller flere nabokommuner") slettes.

•

Vedtatt

Gamle par 14.1.1 slettes

SAK: 11.15.1.1.3 Nåværende § 14.1.2
Forslag:
Gjeldende § 14.1.2 ("Landsomfattende grupper kan etableres for å ivareta spesielle interesser som
ikke er avgrenset til en spesiell region i Norge.") slettes.
•

Vedtatt

Gamle par 14.1.2 slettes
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SAK: 11.15.2 § 15.2
Forslag:
15.2. LF navn er: Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling (stedsnavn).
•

Vedtatt

SAK: 11.15.3 § 15.3
Forslag:
15.3 LF vedtar egne vedtekter som skal utgå fra NVIOs «Normalvedtekter for LF». Vedtekter og
vedtektsendringer skal godkjennes av FS, som bare kan avvise bestemmelser som strider mot NVIOs
styrende dokumenter.
•

Vedtatt

SAK: 11.15.4 § 15.4
Forslag:
15.4 LF gjennomfører sine årsmøter innen utgangen av februar, og sender årsmøteprotokoll,
beretning og revidert og godkjent regnskap til SEKR innen utgangen av mars.
Hvis en lokalforening ikke har gjennomført årsmøte de siste to år, kan forbundsstyret kalle inn til
ekstraordinært årsmøte i lokalforeningen for å starte en prosess med tanke på oppløsning av
lokalforeningen. En oppløsning av en lokalforening krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene.
Hvis det ikke møter opp noen medlemmer til ekstraordinært årsmøte kan forbundsstyret beslutte å
overføre medlemmene til en annen lokalforening og deretter legge ned foreningen. Medlemmene kan
velge om de vil overføres til en annen lokalforening, eller fortsette som direktemedlemmer i NVIO.

•

•

Votering
o 53
o 19
o 0

For
Mot
Blank

Vedtatt

Voteringen ble verifisert av Kontrollkomiteen.
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SAK: 11.15.5 § 15.5
Forslag:
15.5 Styret i lokalforeningen skal lede det lokale kameratstøttearbeidet.
•

•

Votering
o 56
o 15
o 0

For
Mot
Blank

Vedtatt

Voteringen ble verifisert av Kontrollkomiteen.

SAK: 11.15.6 § 15.6
Forslag:

15.6 Tillitsvalgte i LF må være medlem av NVIO.

•

Vedtatt

SAK: 11.15.7 § 15.7
Forslag:
Ny § 15.7 foreslått:
15.7 Habilitet ref. §7.3.5.
•

•

Votering
o 54
o 17
o 0

For
Mot
Blank

Vedtatt

Voteringen ble verifisert av Kontrollkomiteen.

SAK: 11.16 § 16 Tilknytning til andre organisasjoner
Gjeldende § 15, Tilknytning til andre organisasjoner, endres til § 16.
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SAK: 11.16.1 § 16.1
Forslag:
16.1 NVIO er tilsluttet Folk og Forsvar (FF), FN-sambandet, The Board of Nordic Veterans Federations
(BNVF), World Veterans Federation (WVF) og Frivillighet Norge.
•

Vedtatt

SAK: 11.16.2 § 16.2

Forslag:
Gjeldene § 15.2 endrer nr til 16.2, ellers ingen foreslåtte endringer.
16.2 Tilslutning til andre organisasjoner skjer etter vedtak på LM
•

Vedtatt

SAK: 11.16.3 § 16.3
Forslag:
Ny § 16.3 foreslått:
16.3 En LF kan ikke tilslutte seg andre organisasjoner uten godkjenning fra FS
•

Vedtatt

SAK: 11.17 § 17 Hedersbevisninger
Forslag:
Gjeldende § 16, Hedersbevisninger, endrer nummer til § 17.
•

Vedtatt

SAK: 11.17.1 § 17 (innledning) og 17.1
Forslag:
Gjeldende § 16.1 endrer nr til § 17.1, ellers ingen foreslåtte endringer.
17.1 Hederstegn i tre valører etter egne statutter.
•

Vedtatt
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SAK: 11.17.2.1 § 17.2. (Hamar)
Forslag:
NVIO Hamar foreslår å slette æresmedlemskap i NVIO, og foreslår derfor § 17.2 slettet.
•

•

Votering
o 54
o 17
o 0

For
Mot
Blank

Forslaget fra NIVO Hamar vedtatt

Voteringen kontrollert og bekreftet av kontrollkomitéen
De øvrige innmeldte endringer knyttet til § 17.2 bortfaller som en konsekvens av at «Æresmedlemskap»
slettes.
SAK: 11.17.2.2 § 17.2 (Forbundsstyret)
Forslag:
17.2 Æresmedlemskap vedtas av Forbundsstyret etter innstilling fra en eller flere lokalforeninger eller
fra et medlem av forbundsstyret.
•

Bortfalt grunnet vedtak i sak 11.17.2.1

SAK: 11.17.2.3 § 17.2 (Kristiansand)
Forslag:
17.2 LF eller FS kan innstille til æresmedlemskap. LF sender sin innstilling til FS. FS legger frem
innstillingen for LM. LM stemmer over innstillingen. Det kreves 2/3 flertall for å godkjenne innstilling
om æresmedlemskap
•

Bortfalt grunnet vedtak i sak 11.17.2.1

SAK: 11.17.2.4 § 17.2 (Mosjøen)
Forslag:
17.2 Æresmedlemskap avgjøres av landsmøtet.
•

Bortfalt grunnet vedtak i sak 11.17.2.1
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SAK: 11.17.3 § 17.3
Forslag:
Gjeldende § 16.3 endrer nr til § 17.3. Ellers ingen foreslåtte endringer.
17.3 The Nordic Blue Berets Medal of Honour, etter egne statutter.
•

Vedtatt

SAK: 11.17.4.1 § 17.4 (Gjeldende tekst)
Forslag:
Forbundsstyret foreslår å opprettholde gjeldende tekst:
17. 4. Medlemmer til hederstegnutvalget velges av FS.
•

Vedtatt da punkt 11.17.4.2 ble nedstemt

SAK: 11.17.4.2 § 17.4 (Mosjøen)
Forslag:
Gjeldende § 16.4 nummereres om til § 17.4. NVIO avd Mosjøen har foreslått ny tekst:
17.4 Tre av medlemmene til hederstegnutvalget velges av FS. To medlemmer velges av landsmøtet.
•

•

Votering:
o 23
o 48
o 0

For
Mot
Blank

Forslaget fra Mosjøen og Omegn ble ikke vedtatt

Voteringen ble verifisert av kontrollkomiteen

SAK: 11.17.4.3 § 17.4 (Kristiansand)
Forslag:
Gjeldende § 16.4 nummereres om til § 17.4.
NVIO avd Kristiansand har foreslått endringer:
17.4 NVIOs Hederstegnutvalg skal ha følgende sammensetning: President og to medlemmer som ikke
er valgt inn i FS, underliggende komiteer eller ansatt i Sekretariatet. Det bør også velges inn et
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varamedlem for å dekke inn eventuell inhabilitet i hederstegnutvalget. LM velger de to medlemmene
og varamedlem.
NVIO Kristiansand trakk sitt forslag.

SAK: 11.18 § 18 Regnskaps- og aktivitets år
Gjeldende § 17, Regnskaps- og aktivitets år, nummereres om til å bli § 18.

SAK: 11.18.1 § 18.1
Forslag:
Gjeldende § 17.1 nummereres om til § 18.1.
Ordene i teksten er flyttet på, for å bli lik overskriften i § 18:
18.1 Regnskaps- og aktivitetsåret faller sammen med kalenderåret.
•

Vedtatt

SAK: 11.18.2 § 18.2
Forslag:
Gjeldende § 17.2 nummereres om til å bli § 18.2. Ellers ingen forslag til endringer.
18.2 Regnskapet revideres hvert år og forelegges LM til godkjenning.
•

Vedtatt

SAK: 11.19 § 19 Forføyninger
Gjeldende § 18, Forføyninger, nummeres om til § 19.

SAK: 11.19.1 § 19.1
Forslag:
Nummereres om fra gjeldende § 18.2. Foreslått endring:
19.1 Styret i LF kan suspendere eller innstille på eksklusjon av enkeltmedlemmer i egen LF.
•

Vedtatt
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SAK: 11.19.2 § 19.2
Forslag:
Gjeldende § 18.2 blir § 19.2. Foreslåtte endringer:
19.2 FS kan suspendere eller ekskludere enkeltmedlem eller LF på grunnlag av uverdige forhold og
eller vesentlige overtredelser av forbundets vedtekter og formål. Før FS treffer vedtak skal den
innklagede varsles om saken og grunnlaget for denne, og gis anledning til å komme med
uttalelse/kontradiksjon. Prinsippet om kontradiksjon (motsigelse) gjelder på alle nivå, fra LF
iverksetter en prosess om forføyninger mot et medlem til saken eventuelt bringes inn til FS. Vedtak
om eksklusjon iverksettes straks, og det meddeles for hvor lang tid ekskluderingen gjelder.
•

Vedtatt

NVIO Kristiansand ønsker at det utarbeides retningslinjer for dette i instrukshåndboken for å gi støtte til
LF i håndtering.

SAK: 11.19.3 § 19.3
Forslag:
Gjeldende § 18.3 blir § 19.3, ellers ingen foreslåtte endringer.
19.3 Vedtak om eksklusjon kan ankes til LM.
•

Vedtatt

SAK: 11.20 § 20 Oppløsning
Gjeldende § 19, Oppløsning, nummereres om til § 20

SAK: 11.20.1 § 20.1
Forslag:
Gjeldende § 19.1 blir § 20.1. Foreslåtte endringer:
20.1 Bare LM kan oppløse forbundet. Slikt vedtak krever 3/4 flertall og skal bekreftes med 2/3 flertall
på et ekstraordinært LM som møtes minimum tre måneder etter LM
•

Vedtatt
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SAK: 11.20.2 § 20.2
Forslag:
Gjeldende § 19.2 blir § 20.2
20.2 Dersom oppløsning vedtas, beslutter LM hvordan forbundets midler skal disponeres. De skal
fordeles i samsvar med NVIOs formålsparagraf.
•

Vedtatt

SAK: 11.21 § 21 Iverksettelse
Gjeldende § 20, Iverksettelse, nummereres om til § 21.

SAK: 11.21.1 § 21.1
Forslag:
Gjeldende § 21.1 blir § 21.1
21.1 Endringer trer i kraft umiddelbart
•

Vedtatt

68
Sensitivity: Internal

SAK: 12 NVIOs strategi 2021-2026
NVIOs forrige strategi er utløpet, og FS har utarbeidet et forslag til en strategi som strekker seg over en
periode på fem år. Bakgrunnen for fem år kontra to år er at forbundet må legge en strategi som strekker
seg lenger enn handlingsplanen (virksomhetsplan) som sekretariatet skal utarbeide. En strategi over fem
år gjør det lettere for sekretariatet å etablere langsiktighet i arbeidet ved å trekke linjene forbi sin egen
handlingsplan.
Visjonen står seg fremdeles. NVIO skal fremdeles være den mest relevante og ledende organisasjon for
alle veteraner og deres pårørende. Det gjenstår å fylle termene med enda mer innhold slik at vi
kommuniserer enda tydeligere ut.
Hovedområdene følger hovedpunktene fra Meld. St. nr 15, Veteranmeldingen noe som gjør
veteranarbeidet tydeligere i forhold til de politiske signalene som er gitt. Det er en viktig bærebjelke i
veteranarbeidet at veteranene for anerkjennelse for den tjenesten de har gjort. Dette arbeidet må
fortsette slik at ikke veteransaken går i glemmeboken.
For de som har behov skal ivaretakelse av veteranen og veteranens familie settes på dagsorden. Da man
vet at behovene kan komme flere år etter tjenestegjøring er det viktig at NVIO som veteranorganisasjon
står på barrikadene fra utforming av politikk innen området til hvordan dette blir praktisert.
Veteranene som ressurs er et begrep man ikke bare kan kaste ut, uten at innholdet er godt definert. Alle
mennesker er ressurser for samfunnet, men vi skal synliggjøre de unike kvalitetene som finnes i
mennesket som har satt oppdraget foran seg selv. På den måten skal samfunnet benytte veteranene på
de områder hvor vi kan gjøre en forskjell.
For å fremstå som en relevant interesseorganisasjon, og oppnå de tre første målsettingene er det viktig
at organisasjonen utnytter de arenaene samfunnet har for å påvirke. NVIO må bli mer synlig på den
politiske og strategiske arena, så vel som i lokalsamfunnet.
Som en medlemsorganisasjon vil rekruttering alltid stå i fokus da det er medlemsmassen og størrelsen
på denne som er et av måleparameterne for å kunne si om NVIO er den mest relevante
veteranorganisasjonen.
FS har sett det viktig å skrive noe om de strategiske mulighetsrom og utfordringer som ligger foran oss.
Forbundet og lokalforeningene må bli flinkere til å fortelle hva vi har fått til gjennom et langt
organisasjonsliv, og at målet er fortsatt å være en aktiv pådriver i utviklingen av alle sider av
veteranarbeidet. Den landsdekkende organisasjonen som NVIO er har unike muligheter til å nå
veteraner og samle disse i et fells miljø. Utfordringen er at aldersspennet i veteranmiljøet er opp mot 70
år, noe som gjør at veteranene er i forskjellige faser i liver og har forskjellige behov. Dette må vi greie å
møte, og vi må kunne formidle til de unge at veteranarbeid er noe som skjer i et menneskes livsløp. Og
NVIO skal være der hele tiden.
Utfordringene våre er å gjøre organisasjonen attraktiv for potensielle medlemmer og at vi greier å
beholde de som er meldt inn. Her er det viktig at vi fremsnakker oss selv og organisasjonen uten å
fremstå som hovmodige. Dette er salgsinnslaget som gjør at NVIO møter utfordringene fra
fremvoksende veteranorganisasjoner. Vi skal samarbeide med disse om felles sak, bruke disse som
inspirasjon i eget arbeid, men de er også en utfordring da flere organisasjoner setter press på de
økonomiske tildelinger.
Det er utarbeidet kjerneverdier, noe enhver organisasjon bør ha. Disse må ikke ses i konkurranse med
NVIOs devise, men er utfyllende til disse. Utgangspunktet har vært Forsvarets kjerneverdier da vi alle
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kommer fra samme opprinnelse og således burde disse være gjenkjennbare.
Respekt er grunnlaget for all samhandling mellom mennesker, men er også en forutsetning for en
effektiv organisasjon hvor respekt for spilleregler er avgjørende. Dette må ligge til grunn i all vår
virksomhet. Ansvar er klart linket til respekt, og det betyr at vi skal kunne ta ansvar for alt vi står for og
alt vi gjør. Både som individer og organisasjon. I vårt virke skal vi utøve det samholdet som vi hadde i de
operasjonene vi har deltatt i, det er det som gjør oss sterke. Åpenhet i organisasjonslivet er en
forutsetning for effektiv drift av en organisasjon og er tuftet på respekt og ansvar. Fordekte prosesser er
med på å ødelegge enhver organisasjon om skal unngås. Åpenhet må finnes i alle ledd og praktiseres av
alle. Kjerneverdiene må etterleves av oss alle. Hvis så ikke finner sted vil en oppramsing av fire ord være
bortkastet lesetid.
Det viktigste med en strategi er at den peker i en retning og at dette omsettes til handling. Dette skal
gjøres i samspillet mellom sekretariatet, FS og landsmøtet.
Styrets forslag til vedtak
NVIOs strategi for 2021-2026 godkjennes.
Det ble gjennomført en ordveksling knyttet til NVIOs strategi for 2021-2026
Presidenten redegjorde kort for bakgrunn og kommenterte at strategi må være en kontinuerlig levende
prosess. Det må sikres samhandling mellom alle nivåer i NVIO.
NVIO Oslo støttet strategien, strategi må tidligere inn på agenda for kommende LM
•

Strategien fikk LM tilslutning
Vedtatt
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SAK: 13 Kontingent
Under forarbeidene til vedtaket på LM 2017 om avsetning til reservefond ble det beskrevet behov for et
reservefond på ca 20-25% av NVIOs årsomsetning. Årsomsetning på kr 16 mill tilsier ved 20% en
avsetning på kr 3,2 mill.
Økonomien er blitt betydelig styrket siden siste landsmøte, men det er fortsatt behov for å bygge opp
reservefondet som pr 230321 utgjør ca 2,1 mill kr.Det vil være behov for å beholde kontingenten og
fordelingen på dagens nivå fram til LM 2023.
Forbundsstyret fremmer forslag for landsmøtet om at medlemskontingenten beholdes på nåværende
nivå til kr 400.-. Fordelingen blir kr 200 til lokalforeningen, kr 100 til NVIO sentralt og kr 100 til
oppbygging av reservefond.
Forbundsstyret anbefaler at landsmøtet slutter seg til forslaget.
NVIO avd Hamar har fremmet forslag om å stanse overføring av kontingentpenger til fond. De foreslår å
opprettholde kontingenten på kr 400, men å la de kr 100 som ble overført til fond bli fordelt mellom LF
og Stiftelsen Veteranhjelp
Den videre behandling skjedde ved at det først ble stemt forslaget fra NVIO avd Hamar. Dersom
forslaget ikke fikk flertall, opprettholdes dagens fordeling.

SAK: 13.1 Kontingent (forslag, Hamar)
NVIO Hamar foreslår at kontingenten opprettholdes, men at det som nå er brukt på oppbygging av fond
fordeles likt mellom overføring til LF og Stiftelsen Veteranhjelp.
Forslag til vedtak: Kontingenten opprettholdes på kr 400. Fordelingen blir kr 250 til lokalforeningen, kr
100 til NVIO sentralt og kr 50 til Stiftelsen Veteranhjelp.
Votering av forslaget fra NVIO Hamar

NVIO Hamar presiserte sitt forslag, etter fordeling til LF og NVIO sentral, så skal de siste 100 kroner av
totalt kr 400,- fordeles med Kr 50,- til reserve fondet og kr 50,- til stiftelsen veteranhjelp
•

•

Votering:
o 38
o 31
o 2

For forslaget fra FS
For forslaget fra NVIO HAMAR
Blank

Forslaget fra FS står og nåværende fordeling opprettholdes, ref FS forslag i sak 13.2

Voteringen verifisert av kontrollkomiteen.
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SAK: 13.2 Kontingent (FS)
Økonomien er blitt betydelig styrket siden siste landsmøte, men det er fortsatt behov for å bygge opp
reservefondet, som pr 230321 utgjør ca kr 2,1 mill. Det er behov for å beholde kontingenten og
fordelingen på dagens nivå frem til LM 2023.
Avsetning til reservefond bør fortsette til fondet når kr 3,2 mill.
Forbundet foreslår at medlemskontingenten holdes på nåværende nivå på kr 400. Fordelingen blir kr
200 til lokalforeningen, kr 100 til NVIO sentralt og kr 100 til oppbygging av reservefond.
Forslag fra FS:
Medlemskontingenten opprettholdes på kr 400. Fordelingen blir kr 200 til lokalforeningen, kr 100 til
NVIO sentralt og kr 100 til oppbygging av reservefond.
•

Forslaget fra FS vedtatt på grunn av motforslag i 13.1 nedstemt.

SAK: 14 Godtgjøring
Siden 2017 har styret samt medlemmer av landsmøteoppnevnte komiteer hatt følgende godtgjørelser:
President 1/2 G per år per 220321 utgjør dette kr 50.676.Visepresident 1/4 G per år per 220321 utgjør dette kr 25.338.Styremedlemmer kr 1 500,- per møtedag
Medlemmer av landsmøteoppnevnte komiteer kr 1 500,- per møtemøtedag
For digitale møter med varighet over 4 timer utbetales kr 750, pr møtedag.
Det anbefales at godtgjørelsene videreføres for perioden 2021-2023
Vurdering
I tillegg til godtgjørelsen dekkes reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med utførelsen av vervet, samt
nødvendige telefonutgifter. Det utbetales ikke erstatning for tapt arbeidsfortjeneste.
Samlede utgifter vil bli ca kr 200.000.- per år avhengig av hvorvidt varamedlemmene blir innkalt til alle
styremøter.
Forslag til vedtak:
Styrets godtgjøringer godkjennes.
•

Vedtatt
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SAK: 15 Budsjett
Økonomiansvarlig i NVIO presenterte budsjett for 2021 (Vedlegg 3)
NVIO Rogaland kommentar til posten Veterantreff, reiser og diett.
Denne er ikke dekkende for postens innhold
Tilsvar: Dette vil bli fulgt opp og justert for bedre dekke postens innhold.
NVIO Sogn & Fjordane kommentar til lovligheten av budsjettering med underskudd
Tilsvar: Dette er ikke i konflikt da tas fra frie midler og brukes iht vedtektene

Forslag til vedtak:
Fremlagt budsjett godkjennes
•

Vedtatt

SAK: 16 Valg
Valgkomiteens innstilling gjennomgått, se underpunkter for valg til de ulike rollene i NVIO

SAK: 16.1 President
Til President innstiller Valgkomiteen
Ole-Asbjørn Fauske, pensjonert brigader.
Valgkomiteen har vektlagt Fauskes engasjement for Veteransaken, hans evne til å initiere og
gjennomføre aktiviteter, skape engasjement, gode lederegenskaper, åpenhet og omgjengelighet.
Fauske har et helt yrkesliv bak seg om offiser, og han har tjenestegjort flere ganger i internasjonale
operasjoner. Blant hans mange utmerkelser er NVIO hederstegn i sølv. Han er gift, har to barn og fire
barnebarn.
Ingen benkeforslag.
•

Ole-Asbjørn Fauske valgt ved akklamasjon

SAK: 16.2 Visepresident
Til Visepresident innstiller Valgkomiteen
Trude Marie Nilsen, seniorrådgiver i Norges Røde Kors.
Nilsen har befalsutdanning og flere kontingenter i internasjonale operasjoner. Hun er utdannet
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sykepleier og jobber nå i Røde Kors. Valgkomiteen har vektlagt hennes engasjement for veteransaken og
hennes unike organisasjonsforståelse og erfaring på feltet organisasjonsbygging. Hun er strukturert og
har en sterk vilje til å jobbe for kontinuerlig forbedring i organisasjonen.
Ingen benkeforslag
•

Trude Marie Nilsen valgt ved akklamasjon

Trude Marie hilste LM og takket for tilliten

SAK: 16.3 Styremedlemmer, Forbundsstyret
Som styremedlemmer i Forbundsstyret innstiller Valgkomiteen (i alfabetisk rekkefølge):
1.Frank Ove Eriksen
2.Philip Lautin Jackson
3.Barbro Malen Jordet
4.Rune Meier
5.Øyvind Moldestad
Dette er fem kompetente personer som alle deler et stort engasjement for veteransaken. Frank Ove
Eriksen er den eneste som har en hel yrkeskarriere i Forsvaret, men også Øyvind Moldestad har mange år
som tilsatt i Forsvaret før han sluttet. Tre av dem har verv i Forbundsstyret i inneværende periode, mens
Moldestad og Jordet er nye. Jordet er utdannet sykepleier og har deltatt i seks misjoner både før og etter
sykepleierutdanningen. Moldestad jobber i Boing og har gjort det i snart tjue år. Han er bosatt i Colorado
USA og flytter tilbake til Norge sommeren 2021. Aldersspredningen på disse veteranene er fra tidlig i
trettiårene til å ha rundet seksti, og de medlemmer i ulike lokalforeninger.
Innspill til valg av faste medlemmer av FS
NVIO Hamar foreslår Reidar Melhus inn som styremedlem og ønsker han opp mot kandidat nummer 5,
Øyvind Moldestad
NVIO Sør-Varanger ønsket redegjøring for geografisk fordeling
Tilsvar: Valgkomiteens leder redegjorde for geografisk fordeling av kandidatene til FS, det var ikke
avgjørende, men har vært et tema.
•

Kandidatene 1 til og med 4 ble valgt ved akklamasjon

Votering mellom den siste fast møtende plassen i FS.
•
•

Øyvind Moldestad
Reidar Melhus

•

Votering mellom kandidatene
o For (Moldestad):
61
o Mot (Melhus) :
10
o Blank:
0

•

Øyvind Moldestad valgt som fast møtende i FS
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Voteringen verifisert av kontrollkomitéen

SAK: 16.4 Varamedlemmer, Forbundsstyret
Som varamedlemmer innstiller Valgkomiteen i rangert rekkefølge:
Pål Henning Ilstad
Linnea Emma Høglund
Henning Martiniussen
Reidar Bjørn Melhuus
Elisabeth T. Bernssen
Alle de nominerte kandidatene er kompetente og er engasjerte i veteransaken. Blant de innstilte
varemedlemmene finner vi igjen et par styremedlemmer fra inneværende periode, samt noen med lang
erfaring fra lokalforeningsdrift og noen nykommere i NVIO-sammenheng. Det er også blant de innstilte
vararepresentantene en god fordeling med tanke på alder, kjønn, jobberfaring (militær versus sivil) og
hvilken lokalforening de tilhører.
Reidar Melhus trekker sitt kandidatur.
Even Moen foreslått som ny kandidat for Reidar Melhus
•
•

Varamedlemmene 1-5 ble valgt akklamasjon ved
Even Moen går inn som nummer 4.

SAK: 16.5 Kontrollkomité
Valgkomiteen innstiller følgende medlemmer til Kontrollkomité:
Leder:
Einar Ulleberg
Medlem:
Kåre Granå
Medlem:
Tor Munkelien
Vara:
Gunnar Schanke
•

Kontrollkomiteen valg ved akklamasjon

SAK: 16.5.1 Valg av leder, Kontrollkomité
Foreslått:
Einar Ulleberg
•

Valgt som del av 16.5

75
Sensitivity: Internal

SAK: 16.5.2 Valg av medlemmer, Kontrollkomité
Foreslått:
Medlem: Kaare Granå
Medlem: Tor Munkelien
•

Valgt som del av 16.5

SAK: 16.5.3 Valg av varamedlem, Kontrollkomité
Forslag varamedlem: Gunnar Schanke
•

Valgt som del av 16.5

SAK: 16.6 (overskrift) Valgkomité
Forslag:
Leder: Thor Helge Moen (NVIO avd Oslo)
Medlemmer
Steinar Vikholt (NVIO avd Vestfold)
Nils Otto Pleym (NVIO avd Sør-Varanger)
Tom Espe Doknes (NVIO avd Øvre Romerike)
Helene Ranheim Skree (NVIO avd Haugaland)
Varemedlemmer
Anne Staavi (NVIO avd Telemark)
Bjørn Magnar Aunmo (NVIO avd Røros og fjellregionen)
•

Foreslått valgkomite valgt ved akklamasjon

SAK: 16.6.1 Valg, leder Valgkomité
Forslag:
Thor Helge Moen
•

Valgt som del av 16.5
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SAK: 16.6.2 Valg, medlemmer Valgkomité
Forslag:
Steinar Vikholt (NVIO avd Vestfold)
Nils Otte Pleym (NVIO avd Sør-Varanger)
Tom Espe Doknes (NVIO avd Øvre Romerike)
Helen Ranheim Skree (NVIO avd Haugaland)
•

Valgt som del av 16.5

SAK: 16.6.3 Valg, varamedlemmer Valgkomité
Forslag:
Anne Staavi (NVIO avd Telemark)
Bjørn Magnar Aunmo (NVIO avd Røros og fjellregionen)
•

Valgt som del av 16.5

SAK: 17 Godkjenne revisor
Forbundsstyrets innstilling:
Landsmøtet delegerer til Forbundsstyret å velge revisor.
•

Vedtatt

Sak 17 ble gjennomført før sak 16, valg.
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SAK: 18 Avslutning av landsmøtet
Avtroppende President takket og hilste Landsmøtet og ønsket påtroppende President og det nye styret
lykke til på deres kommende vakt.
Visepresident Nils Frode Vindenes leste opp hilsen til den avtroppende presidenten, takket for hans
arbeid på hans vakt og tilder Dag Magne Lunde NVIOs hederstegn i Gull.
Påtroppende president Ole Asbjørn Fauske hilste til Landsmøtet, takket avtroppende president for hans
arbeid på hans vakt og takket Landsmøtet for tilliten som ny president for NVIO og presenterte seg selv.
Ordstyrer takket LM for god disiplin, lojalitet, tålmodighet og hevet landsmøtet 2021.
Møtet hevet 25 april kl. 1755

SAMHOLD – ERFARING - STYRKE
10 mai 2021

Tom Doknes

Steinar Selseth

Referent

Referent

Tom-Erik Svendsen
NVIO Drammen

Rune Meier
NVIO Hadeland

Rune Leivseth
NVIO Troms

Protokollvitne.

Protokollvitne.

Protokollvitne.
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Vedlegg
Vedlegg 1 – Regnskap og revisjonsrapport 2019 og 2020
Vedlegg 2 – Kontrollkomiteens rapport
Vedlegg 3 – Retningsgivende budsjett for 2021
Vedlegg 4 – Presidentens åpningstale
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Vedlegg 1

Vedlegg 2

Kjære veteraner og kamerater!
Kontrollkomiteens rapport til NVIOs landsmøte for perioden 2019 – 2021
Komiteens sammensetning

Kontrollkomiteen har i landsmøteperioden bestått av:
Leder, David Eilert Eilertsen, NVIO avd. Østfold
Medlem, Tor Munkelien, NVIO avd. Hadeland
Medlem, Kaare Granå, NVIO avd. Oslo
Varamedlem, Svein Dyrvik, NVIO avd. Trøndelag

Mandat/oppdrag

Kontrollkomiteens mandat/oppdrag følger av NVIOs vedtekter § 11.

Utførelse av mandat/oppdrag

Kontrollkomiteen har vært til stede som observatør på 11 forbundsstyremøter (hvorav 4 fysisk
og 7 digitalt), samt det ekstraordinære landsmøtet og ledersamling høsten 2020.
Kontrollkomiteen har i denne landsmøteperioden hatt 7 møter (hvorav 2 fysisk og 5 digitale).
På de digitale møtene har også varamedlemmet deltatt. I tillegg til møtene, har det vært
kommunikasjon medlemmene imellom via e-post og mobiltelefon.

Kontrollkomiteens bemerkninger for perioden

Saksgangen hos KK har endret seg noe i landsmøteperioden. Etter at en sak er oversendt KK,
blir denne videresendt til de øvrige medlemmene i KK, inkludert varamedlemmet. Deretter
innkalles hele KK til et digitalt møte hvor problemstillingen drøftes. Det velges så en person i
KK til saksforbereder, hvor dokumentasjon og evt. forklaringer innhentes og dokumenteres.
Deretter tar KK et nytt digitalt møte hvor saksforbereder går grundig gjennom saken og legger
frem sin innstilling. Saken og innstillingen er så gjenstand for diskusjon og kommentarer.
Kontrollkomiteen har mottatt 12 saker fra NVIOs lokallag eller enkeltmedlemmer. Ti av
sakene er ferdigbehandlet, mens 2 saker er ikke ferdigbehandlet. Etter avtale med
lokalforeningen som har fremmet disse 2 sakene, blir disse oversendt det nyvalgte
Forbundsstyret (1 sak) og eventuelt nyvalgt KK (1 sak).
I en av de mottatte sakene mener KK at vi ikke var rette vedkommende til saken, men
oversendte saken til rette instans (arbeidsgiver), i samråd med lokalforeningen som sendte inn
saken. I to av de behandlede sakene har KK avdekket at sakens behandling ikke var i tråd med
NVIOs vedtekter. En redegjørelse for disse to følger under.
Forbundsstyremøte 7/2019 og 3/2021; sak 32/2019 og 19/2021 ad eksklusjon
Det ekskluderte medlemmet har fremmet saken for KK. KK har beklaget ovenfor medlemmet
den lange saksbehandlingstiden, som blant annet skyldes Covid-19.
I eksklusjonssaken fant KK at gjeldende vedtekter § 18 ikke er fulgt av forbundsstyret, siden
medlemmet ikke ble gitt formell oppfordring om å komme med sin uttalelse før
forbundsstyret avsa sitt vedtak om eksklusjon.

KK er derimot ingen ankeinstans for eksklusjoner. Slik KK så saken, hadde medlemmet to
muligheter for eventuell videre behandling; 1) anmode forbundsstyret om omgjøring av
vedtaket siden vedtektenes § 18 er brutt, 2) anke over vedtaket til ordinært landsmøtet i april
2021 som rette ankeinstans. I tillegg tillot KK å bemerke at forbundsstyret sitt vedtak burde
ha angitt tiden eksklusjonen er gjeldende for.
I etterkant av KKs uttalelse har forbundsstyret behandlet eksklusjonen på nytt i sak 19/2021
(FSM 3/2021).
Hederstegnkomiteen
«Statutter & prosedyre for tildeling av hederstegn» beskriver i punkt 4 at «Hederstegnkomiteen består av President samt 2 medlemmer som velges av Forbundsstyret.» KK har
bragt i erfaring at da Helene Hilmarsen (medlem av forbundsstyret i inneværende periode)
fratrådte grunnet flytting til utlandet sommeren 2020, ble hun sannsynligvis ikke erstattet i
NVIOs Hederstegnkomité med det resultat at Hederstegnkomiteen deretter ikke var riktig
sammensatt iht. «Statutter & prosedyrer for tildeling av Hederstegn».
KK henstilte forbundsstyret til, så snart det var praktisk mulig setter sammen
Hederstegnkomiteen iht. «Statutter & prosedyrer for tildeling av hederstegn, punkt 4», samt at
Hederstegnkomiteen deretter saksbehandler innstillinger avslått i perioden hvor
Hederstegnkomiteen ikke har vært satt sammen iht. punkt 4 i «Statutter & prosedyrer for
tildeling av hederstegn».

Kommunikasjon

Det siste året har for alle vært spesielt, selv for oss veteraner som har erfaringer de fleste
andre i samfunnet ikke har med seg i «ryggsekken». Situasjonen det siste året har gjort at vi
ikke kan møtes, og det har blitt lenge mellom samtaler og diskusjoner. Vi ser derimot «lys i
tunellen».
KK synes at Steinar Vikholt og Rune Meier sitt innlegg på ledermøtet høsten 2020 var godt.
Det handler om å være ærlige med hverandre. Vi er alle veteraner og kamerater, og behandler
hverandre med respekt selv om vi er uenige. Vi har alle felles interesser og mål, slik at vi ved
motivasjon og engasjement flytter hele organisasjonen i samme takt mot målet.
Takk for oppmerksomheten!
Fredrikstad/Lunner/Sætre, 19. april 2021
David Eilert Eilertsen/s/

Tor Munkelien /s/

Kaare Granå /s/

Vedlegg 3

NVIO RETNINGSGIVENDE BUDSJETT 2021
NORGES VETERANFORBUND FOR INTERNASJONALE OPERASJONER (NVIO)

Støtte fra Forsvaret
Medlemskontingenter
MVA-refusjon
Annen inntekt
Overføring av prosjektmidler
Sum driftsinntekter

2021
11 720 000
2 600 000
650 000
60 000
0
15 030 000

Personalkostnader
Avskrivning av driftsmidler og immatrielle eiendeler
Leie datasystemer og maskiner
Verktøy inventar og driftsmidler
Advokat, regnskap og revisjon
Kontorrekvisita
Medlemsbladet Veteran
Etablering /støtte lokalforeninger / støtte prosjekter
Tilbakeføring av kontingent
Porto, telefon og bredbånd
Veterantreff, reise og diett
Salg, reklame og profilering
Diverse kostnader
Sum driftskostnader

5 650 000
4 000
800 000
30 000
380 000
15 000
500 000
4 050 000
1 300 000
500 000
1 340 000
775 000
648 000
15 992 000

Driftsresultat

-

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekt
Finanskostnad
Resultat av finansposter
Årsresultat
OVERFØRINGER
Avsatt andel medlemskontingent NVIO fondskonto
Overført til fri egenkapital / forbruk egenkapital
Sum overføringer

962 000

85 000
500
84 500
-

877 500

-

650 000
1 527 500
877 500

Vedlegg 4

Presidentens tale LM 2021
Kjære æresmedlemmer, delegater, venner og kollegaer!
Det er med mange emosjoner jeg nå skal åpne vårt landsmøte i visshet om at min periode
som president snart er over. Joe Biden sa en gang: "Det er en hellig forpliktelse å ta vare på
våre veteraner". Å stå på for våre veteraner og deres pårørendes rettigheter er et arbeid
som aldri tar slutt og et samfunnsoppdrag vi som organisasjon har.
NVIO har i 60 år vært en fanebærer for stolthet og tradisjon og kjempet for veteranenes
rettigheter og i dette perspektivet er ikke 4 år lang tid. På min vakt ser jeg tilbake på en
fantastisk tid der vi har fått til utrolig mye sammen i visshet om at det er ikke alltid man kan
høster av det man selv sår. Og slik må det alltid være. Det er en tid for alt og tiden for å
overlate roret til nye krefter er kommet for min del.
Hva ser jeg akkurat nå? Jeg ser en potent 60 åring som lever i beste velgående med
økonomisk orden og redan. Som organisasjonen står vi pr i dag fjellstøtt. Vi har en strategi og
en tydelig retning og vi vet hvor vi skal.
Jeg har de siste 4 årene avholdt 34 forbundsstyremøter som president og har ledet samtlige
av disse. Mye har skjedd i denne perioden. Det gjør meg stolt å se tilbake på. Som alle
organisasjoner har vi også ting vi må jobbe med.
Hva binder oss sammen? Vi er søstre og brødre og kamerater og alle har det til felles at vi
har vært ute og tjenestegjort for landet vårt. Det er dette skjebnefellesskapet og valgene vi
tok om å bidra i fredens tjeneste som knytter oss sammen.
Vi har valgt å dra ut på vegne av nasjonen og vie vår innsats og tjenestegjøring til noe større
enn deg selv. Vi er soldater med praktisk erfaring fra krevende oppdrag i mange kulturer
med oppgaveløsing, risiko tidspress i komplekse situasjoner og i møte med vanskelige
verdispørsmål.
Verden opplever krevende tider på mange områder og en pandemi som har endret måten vi
omgås og innretter livene våre på. Det har medført mindre aktivitet enn ønsket i
organisasjonen. På tross av dette har dere, har stått i frivilligheten og utvist en imponerende
tilpasningsdyktighet, vilje og utholdenhet på en fremdragende måte - tusen takk.
Den digitale plattform har åpnet en ny verden ift. måten vi omgås på, men kan aldri erstatte
fysisk kontakt mellom mennesker. Det er mye som tyder på at rammefaktorene for
aktiviteter snart vil lette. Det skal vi utnytte for alt det er verdt og komme opp normal drift.
Jeg vet at mange lokallag har lagt spennende planer for fremtiden.
Prosedyrelojalitet til de til enhver tid gjeldende vedtekter og statutter er en avgjørende
forutsetting for å lykkes som organisasjon. De må alltid ligge til grunn i måten vi
samarbeider, kommuniserer og beslutter på internt.
Vi er aldri bedre en enn det vi får til sammen. Vi har i vår nye strategi som skal fremlegges på
et seinere tidspunkt foreslått en visjon med hovedmål normer og verdier som vi ønsker skal
ligge i bunn og prege vår stolte organisasjon fremover. Det viktigste med en strategi er at

den peker i en retning og at dette omsettes til handling. Dette skal gjøres i samspillet mellom
sekretariatet, forbundsstyret og landsmøtet.
Respekt er grunnlaget for all samhandling mellom mennesker, men er også er forutsetning
for en effektiv organisasjon hvor respekt for spilleregler er avgjørende.
Vi må alltid fokusere på å dyrke det det positive. Vi må alltid snakke hverandre og
organisasjonen opp på alle arenaer i en verden der merkevarebygging, troverdighet og
omdømme er viktigere enn noen gang.
De siste årene har 44 veteran organisasjoner blitt tildelt økonomiske midler fra Forsvarets
veterantjeneste. Dette kombinert med at tildelingen til NVIO er synkende. Ikke alle disse
organisasjonene har fått tildelinger hvert år, men antallet og utviklingen forteller meg at vi
har en jobb å gjøre for å snu denne trenden.
Det er det store VI og ikke de små de vi som organisasjon må dyrke. Vi må sammen se helhet
samarbeide motivere og hjelpe hverandre. Det finnes enormt mye kompetanse og erfaring i
organisasjonen og jeg er overbevisst om at vi vil fortsette å utvikle oss på bakgrunn av det
grunnlaget og retningen som er satt i denne perioden.
Vår nye Generalsekretær har fått et tydelig mandat av Forbundsstyret til å iverksette
prosesser som forbundsstyret mener vil gagne NVIO på kort og lang sikt. Dette er et resultat
av de funn som GK rapporten anbefalte samt innspill og dialog med lokallagene Det er
betryggende å vite at dette arbeidet er veldig godt i gang noe som lover godt for fremtiden.
Jeg vil takke alle for den jobben som er lagt ned med å melde inn saker til landsmøtet. Av
mange spennende saker som er meldt er regionalisering. Vi kunne kanskje ha kalt det
samvirke eller samarbeids plan/konsept. Mange lokallag jobber jo i dag nettopp i den ånden
forslaget legger opp til. De aller fleste lokallag samarbeider med noen og også på tvers av
regioner pr i dag.
Vi møtes vi prates, vi utveksler erfaringer, vi prøver og feiler og vi lærer. Regionalisering er
heller ikke en organisasjonsendring eller nytt nivå. På den digitale runden med lokallagene så
er det nettopp samarbeid det snakkes om. Det forteller meg at man er interessert i å
samarbeide og dele erfaringer. Nettopp det kongstanken med regionaliseringen legger opp
til.
På Landsmøte skal vi ta opp, diskutere og stemme over mange viktige saker som vil legge
forutsetninger og prege oss på kort og lengre sikt. Jeg ser frem til et interessant og
spennende landsmøte med mange gode diskusjoner med takhøyde og gjensidig respekt. Der
er mitt inderlige ønske at NVIO står samlet og omforent som organisasjon etter helgens
landsmøte.
Både Forsvarsministeren og Forsvarsjefen var inne på viktigheten og betydningen av vår
organisasjon i sine ønsker til oss.
Jeg ønsker dere med dette et flott landsmøte og husk det er sammen vi er sterke, og vi er
alle i samme båt som veteraner og fanebærere av stolthet og tradisjon!
Takk for oppmerksomheten!

