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KAPITTEL 1 – NASJONALE VEDTEKTER
§ 1 Foreningens navn er Norsk Bobilforening
Norsk Bobilforening er heretter forkortet til NB.
NB ble stiftet 1. mars 1984.

Styrende dokumenter:
1.
2.
3.
4.
5.

Vedtekter for NB (nasjonale og regionale) – vedtas av Landsmøtet
Etiske retningslinjer – vedtas av Landsmøtet
Strategiplan for NB – vedtas av Landsmøtet
Handlingsplan for NB – vedtas av Landsstyret
Retningslinjer for sentrale funksjoner – vedtas av Landsstyret

§ 2 Formål
1) NB er en interesseorganisasjon som har til formål å skape trygge og trivelige forhold for sine
medlemmer, og å arbeide for å bedre rammebetingelsene for medlemmene ved samarbeid
med myndigheter og andre instanser som har innflytelse.
2) All aktivitet skal ha en sosial profil og preges av bl.a. miljøhensyn, frivillighet, demokrati,
lojalitet, likeverd og ærlighet.

§ 3 Organisasjon
NB er en selveid og frittstående organisasjon med utelukkende personlige medlemmer. NB er
organisert med følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Landsmøtet (LM)
Landsstyret (LS)
Arbeidsutvalg (AU)
Regioner – Nord, Nordland, Midt, Vest, Øst og Sør. Ref. § 18 og 26
Ledermøtet
Kontrollkomité
Valgkomité

§ 4 Medlemmer
1) For å bli medlem av NB, må en akseptere NBs styrende dokumenter og medlemsvalgte
organer.
2) Medlemskapet gjelder for inntil to navngitte personer med hver sin stemmerett. Disse må
være ektefeller eller samboere og være oppført i medlemslista.
3) Medlemskap i NB er først gyldig, og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
Medlemskapet gjelder til det skriftlig er sagt opp. Medlemmer som innen 3 måneder etter
mottatt krav om medlemskontingent ikke har betalt, anses som utmeldt.
4) Ved overgang til annen region, er det en karenstid på 3 måneder for å bli valgbar i den nye
regionen.
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§ 5 Medlemskontingent
1) Medlemskontingenten fastsettes av Landsmøtet.
2) Landsstyret kan vedta vervekampanjer.

§ 6 Stemmerett og valgbarhet
1. Gyldig medlemskort må fremvises.
2. For å ha stemmerett må man være gyldig valgt delegat og ha hatt gyldig medlemskap i minst
1 - en måned.
3. For å være valgbar til styreverv/delegat i NB må en ha hatt gyldig medlemskap i minst 1-en
måned.
4. Tillitsvalgt kan heller ikke samtidig være arbeidstaker i NB.
5. Stemme kan ikke avgis ved fullmakt.
6. Tillitsvalgt valgt av Landsmøtet til landsstyret, kan ikke ha et valgt verv i egen region.
7. Tillitsvalgte innen samme region kan ikke være samboere, barn eller foreldre.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse
1) For refusjon av utgifter, følger NB statens satser.
Landsstyret vedtar satsene som brukes for reiser til de forskjellige arrangementene i NB.

§ 8 Kjønnsfordeling
1) Ved valg/oppnevning av medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NBs organisasjonsledd, skal
det tilstrebes valg av representanter fra begge kjønn.
2) Sammensetningen bør være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen,
dog slik at det bør være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg med
mer enn 3 medlemmer.
3) I råd og utvalg som består av 2 eller flere medlemmer, skal begge kjønn være representert.
Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

§ 9 Inhabilitet
Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabile til å tilrettelegge grunnlaget for en
avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
1)
2)
3)
4)

når vedkommende selv er part i saken.
når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part.
når vedkommende er gift med eller samboer med en part.
når vedkommende er leder for, eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
selskap som er part i saken.

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabile når andre særegne forhold som
er egnet til å svekke tilliten til vedkommende upartiskhet, foreligger. Blant annet skal det legges vekt
på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv, eller
noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om
inhabilitetsinnsigelser er reist av noen part.
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Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det øverste organ i NB, ref. paragraf 13, pkt. 1

§ 10 Landsmøte
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

NBs øverste organ er Landsmøtet
Landsmøtet består av Landsstyret og valgte Delegater som alle har tale og stemmerett
Landsmøtet avholdes annethvert år. Dato og sted fastsettes av landsstyret.
Landsmøtet kan gjennomføres elektronisk dersom situasjonen tilsier dette
Landsmøtet innkalles med minst 2-to måneders varsel. Kunngjøringen skjer direkte til
medlemmene og/eller i «Bobilen» og på NBs internettsider.
Lovlig innkalt Landsmøte er vedtaksført når minst 75% av valgte landsmøterepresentanter
møter.
Dersom Landsmøtet ikke er vedtaksført, skal det innkalles til nytt Landsmøte.
På Landsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på
utsendt/kunngjort saksliste. Innkomne forslag skal være skriftlige og være Landsstyret i
hende til dato fastsatt av Landsstyret.
Landsstyret forbeholder seg retten til å avvise forslag som ikke er innkommet innen denne
fristen.
Dersom Landsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til nytt Landsmøte, uten krav om
minimumsdeltakelse, ref. paragraf 12

Delegater
1) Offisiell telledato er 1. januar i landsmøteåret.
2) Delegater velges i regionen for to år om gangen og det gjøres i partalls år (2020, 2022, 2024
osv.) på hver regions årsmøte.
3) Regionene skal velge varamedlemmer for delegatene, minst 50% av antall delegater

Fordelingsnøkkelen:
•
•
•

3 delegater 1 – 1500 medlemmer
1 delegat 1501-2500 medlemmer
1 delegat 2501-3500 medlemmer, og slik videre

Stemmegivning på Landsmøtet
1. Med mindre annet er vedtektsfestet, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med
alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
2. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller det fremmes krav om det.
Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på
stemmeseddelen. Stemmesedler som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke
inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
3. Når et valg foregår enkeltvis og at resultatet ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg mellom de to resultater som har oppnådd flest stemmer.
4. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11 Landsmøtets oppgaver
Landsmøtet ledes av valgt dirigent/er og skal:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Godkjenne de stemmeberettigede.
Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
Godkjenne årsberetning.
Godkjenne regnskap (NB ikke revisor pliktig ved bruk av regnskapsbyrå)
Godkjenne årsberetningen fra kontrollkomiteen
Godkjenne Vedtekter, Etiske retningslinjer og Strategiplan dersom det er framlagt
endringsforslag (ref styrende dokumenter)
Behandle innkomne forslag og saker.
Fastsette medlemskontingent og innmeldingsavgift.
Godkjenne godtgjørelser.
Godkjenne NBs styrende dokumenter iht. paragraf 1, pkt. 1-2
Godkjenne budsjett.
Foreta følgende valg:
1. President, visepresident, styremedlem velges for to - 2 år
2. Det velges 1 varamedlem for tillitsvalgte i pkt. 1, og som møter ved behov
3. Kontrollkomité – leder, nesteleder, et medlem og 1 varamedlem. Alle velges for to - 2 år.

Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden, plikter å fratre tillitsvervet.
Tillitsvalgte i region som blir politisk valgt av Landsmøtet, fratrer sine regionale tillitsverv.

§ 12 Ekstraordinært Landsmøte i Norsk Bobilforening
1. Ekstraordinært Landsmøte i NB, innkalles av landsstyret med minst 14 - fjorten dagers varsel
etter:
a. Vedtak i landsstyret.
b. Skriftlig krav fra 1/4 av registrerte medlemmer.
2. Ekstraordinært Landsmøte skal bare behandle de saker som er angitt i innkalling.
3. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

§ 13 Norsk Bobilforening styre
1. NB ledes og forpliktes av landsstyret. Landsstyret er NBs høyeste myndighet mellom
Landsmøtene.
2. Landsstyret består av president, visepresident, ett valgt styremedlem samt leder fra hver av
regionene, ref. paragraf 3.
3. Daglig leder er landsstyrets sekretær.
4. Landsstyret har delegeringsrett.
5. Landsstyret skal holde møte når presidenten bestemmer det, eller et flertall av
styremedlemmene forlanger det. Det skal minimum avholdes 2 - to møter pr. år.
6. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes
med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme
avgjørende.

Landsstyret har følgende oppgave:
a) Iverksette Landsmøtets vedtak og bestemmelser.
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b) Påse at NBs midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte i samsvar med de vedtak som er
fattet av Landsmøtet.
c) Landsstyret skal videre påse at NB har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og
budsjett-funksjonen og en forsvarlig økonomistyring.
d) Utarbeide budsjett og behandle revidert regnskap i mellomåret i Landsmøteperioden.
e) Oppnevne etter behov, utvalg, komitéer og personer for spesielle oppgaver, og utarbeide
mandat/instruks for disse, samt delegere andre fullmakter der dette er nødvendig.
f) Arbeid mot politisk miljø på saker som påvirker NBs virksomhet.
g) Ansette daglig leder og utarbeide instruks for stillingen.
h) Representere NB utad.
i) Utpeke representanter til ting og møter i de organisasjoner NB er tilsluttet.
j) Påse at regler og instrukser til enhver tid er funksjonelle, og foreta nødvendige justeringer.
k) Innstille til dirigent, sekretær, tellekorps, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
for kommende Landsmøte.

§ 14 Arbeidsutvalg
1. Et arbeidsutvalg bestående av president, visepresident og et valgt styremedlem skal følge
opp driften av foreningen.
2. Sammen med daglig leder forberede styresaker. Ref. «Retningslinjer for sentrale
funksjoner».
3. Arbeidsutvalget utarbeider kvartalsvis møteplan, slik at regionslederne gis mulighet til
innspill til møtene om de ønsker det.
4. Arbeidsutvalget fører protokoll fra sine møter, og protokollen distribueres til landsstyret
innen en uke etter avholdt møte.

Arbeidsutvalget har følgende oppgave:
•
•
•
•
•
•

Skal behandle oppgaver gitt av Landsstyret, samt behandle saker før sluttbehandling.
Utarbeide forslag til handlingsplan for godkjenning av landsstyret.
Kan ta avgjørelser etter fullmakt gitt av landsstyret.
Skal være virksomhetsfremmende for foreningens drift.
Kan kontakte eller innhente resurspersoner i spesielle saker.
Være ansvarlig for kartlegging og samordning av bobil- og campingplasser. Være
initiativtaker for opprettelse av bobilplasser i samarbeid med regionene.

§ 15 Ledermøtet
1.
2.
3.
4.
5.

Ledermøtet er et samarbeidsutvalg som har som mål å få en god samhandling i NB.
Ledermøtet består av leder fra hver region.
Ledervervet i forumet går på omgang mellom regionene.
Kostnader ved drift av ledermøtet dekkes sentralt.
Møter avholdes når Lederforumet selv anser det som nødvendig.

Ledermøtet har følgende oppgave:
•

Ledermøtet skal fremme regionenes saker til behandling i Landsstyret.
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§ 16 Kontrollkomité
1. Velges iht. Paragraf 11 punkt 11.2
2. Representanter i kontrollkomitéen kan ikke inneha andre verv i styrende organer i NB eller i
NBs Regioner, deriblant valgkomiteer.
3. Ved leders avgang velger Landsstyret ny leder.
4. Kontrollkomitéen er beslutningsdyktig når alle er til stede.
5. Kontrollkomiteen har tilgang til alle dokumenter som behandles av styrende organer.
6. Kontrollkomiteens leder skal møte på Landsmøtet og ekstraordinære Landsmøter.
7. Kontrollkomiteens leder kan ved behov møte i Landsstyret.
8. All post som kommer til kontrollutvalget oppbevares av utvalget til saken er behandlet, og
sendes deretter Servicekontoret for journalføring.

Kontrollkomitéen har følgende oppgave:
•
•
•
•
•
•

Kontrollkomitéen har i oppgave å påse at de organisatoriske og økonomiske disposisjoner
som blir gjort, er i samsvar med NBs vedtekter og vedtak.
Føre tilsyn med at vedtak fattet av Landsstyret blir iverksatt iht. vedtekter
Føre tilsyn med foreningens eiendeler
De har ikke tilsynsmyndighet overfor NBs regioner
Kontinuerlig følge med i organisasjonens virksomhet, og ved behov gi styret råd og
anvisninger
Avgi årsrapport til Landsmøtet som behandler denne.

§ 17 Valgkomité
1. Lederne av de regionale valgkomitéer utgjør sentral valgkomité, 6 personer.
2. Valgkomitéen ledes av komitémedlem fra den region hvor Landsmøtet holdes.
3. Det skal innkalles til oppstartmøte for nasjonal valgkomité senest 6 - seks måneder før
Landsmøtet.
4. Dersom valgkomitéen ikke når tidsfristen, skal Landsstyret/Regionsstyret og alle
medlemmene nasjonalt orienteres om dette.
5. Ved utvelgelse av kandidater skal det tas hensyn til kjønnsfordeling iht. paragraf 8, og at
styret får en fornuftig fordeling innen foreningens geografiske områder.

Valgkomitéen har følgende oppgave:
•
•

Alle komitéens medlemmer plikter å sette seg godt inn i valgkomitéens oppgaver.
Valgkomitéens innstilling skal offentliggjøres senest 3 uker før Landsmøtet. Innstillingen skal
gjøres tilgjengelig for alle medlemmer i NB.

§ 18 Regioner
1. NB organiseres i regioner iht. paragraf 3 punkt 7.
2. Landsmøtet bestemmer opprettelse av regioner, og hvordan disse skal organiseres og ledes.
Dette vedtas i forbindelse med behandling av NBs styrende dokumenter
3. NB er solidarisk ansvarlig i økonomiske forhold.
4. Regionene har økonomisk handlefrihet i henhold til gjeldende årsmøtevedtak.
5. Regionene kan representere egne regioner utad.
6. Dersom en Region kommer i en situasjon der en ikke har et beslutningsdyktig styre, overtar
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Landsstyret driften fram til nytt styre er valgt.
7. Ved brudd på vedtekter og/eller økonomiske misligheter i forhold til det som er vedtatt i
Regionen, kan Landsstyret overta en Region.

Inndeling av regioner
•

NB er inndelt i regioner, ref. paragraf 26

§ 19 Logo og signatur
1. Bruk av foreningens logo, og retten til å signere brev og post, bestemmes av Landsstyret.
2. All post skal journalføres i sekretariatet.
3. NBs logo kan kun benyttes på foreningens papirer og effekter godkjent av Landsstyret. All
privat bruk av NBs logo skal godkjennes av styret.

§ 20 NBs Ildsjel-pris
1. NBs Ildsjel-pris deles ut etter enstemmig vedtak i Landsstyret.
2. Ildsjel-prisen kan tildeles et medlem hvert år som har:
a. Minst 6 års medlemskap.
b. 6 års aktiv innsats for NB og har utvist særlig engasjement for NB lokalt og nasjonalt,
noe som gjenspeiler seg i resultater for medlemmene.
3. Prisen kan foreslås av medlemmer gjennom sin Region, av Regionsstyrene eller av
medlemmene i Landsstyret.
4. Alle forslag som fremmes skal behandles i Landsstyret, og Landsstyret tildeler
5. Det tilstrebes at prisen utdeles på sentrale arrangement/treff.
6. Utmerkelsen skal markeres med et diplom og en gave til en verdi på maks kr 5000,-

§ 21 NB Æresmedlem
1. Alle forslag som fremmes skal behandles i Landsstyret, og Landsstyret tildeler

Kriterier for Æresmedlemskap
•
•
•
•
•
•

Tildeles etter enstemmig vedtak i landsstyret.
Et medlem må være eller ha vert aktivt med i Norsk Bobilforening i minst 10 år for å kunne
bli æresmedlem.
Utnevnelsen vedtas av Landsstyret, og overrekkelsen bør skje på Landsmøtet.
Alle verv og aktiviteter innenfor Norsk Bobilforening kan tas med i betraktning, og må
begrunnes for Landsstyret, enten fra Regionene eller fra medlemmene.
Arbeidsutvalget har ansvaret, og skal ha kontroll med riktigheten av de opplysninger som
ligger til grunn for innstillingen som æresmedlem.
Æresmedlemskap markeres med diplom og blomster. Æresmedlem med ledsager er fritatt
for kontingent og har gratis adgang til Landsmøtetreff og festmiddag.

§ 22 NB Årsmedaljer
1. Det utdeles årsmedaljer i følgende intervaller, og disse deles ut via NBs Regioner
a. 5 år (deles ut ved anledning)
b. 10 år
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c.
d.
e.
f.
g.

15 år
20 år
25 år
30 år
35 år

§ 23 Vedtekter og endring av styrende dokumenter
1. Vedtektsendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært Landsmøte i NB, etter å
ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de gitte stemmer.
2. Vedtektsendringer gjort av Landsmøtet eller ekstraordinært Landsmøte, trer i kraft
umiddelbart etter Landsmøtet, hvis ikke annet er vedtatt.
3. Endring av andre styrende dokumenter, med unntak av vedtekter og etiske retningslinjer,
gjøres av Landsstyret (Ref. paragraf 1)

§ 24 Eksklusjon
1. Medlemmer som handler i strid med NBs vedtekter, eller medlemmer som handler uhederlig
eller ukollegialt, kan ekskluderes som medlem.
2. Den som skader NB, internt eller i det offentlige rom, herunder alle medier, kan ekskluderes.
3. AU iverksetter pkt. 1 og 2
4. Ved en ankebehandling av eksklusjon, er Landsstyret ankeinstans. Landsstyret følger vanlige
rettsprinsipper ved ankesaker.

§ 25 Oppløsning
1. Oppløsning av NB kan bare behandles på Landsmøte.
2. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært Landsmøte 3 - tre
måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
3. Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av NB.
4. NBs eiendeler og innestående midler, vil ved oppløsning eller annet opphør, tilfalle en
veldedighetsorganisasjon slik Landsmøtet bestemmer.

Endringshistorie Kapittel 1 - nasjonale vedtekter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vedtatt på Årsmøtet 29. mai 1993.
Justert på Årsmøtet 21. mai 1994.
Justert på Landsmøtet 3. juni 1995
Justert på Landsmøtet 25. mai 1996
Justert på Landsmøtet 30. mai 1998
Justert på Landsmøtet 2. juni 2001.
Justert på Landsmøtet 7. juni 2003.
Justert på Landsmøtet 21. juni 2008.
Justert på Landsmøtet 24. mai 2010.
Justert på Landsmøtet 12. juni 2011
Justert på Landsmøtet 22. juni 2012
Justert på Landsmøtet 15. juni 2013
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•
•
•

Justert på Landsmøtet 23. mai 2015
Justert på Landsmøtet 12. august 2017
Justert på Landsmøtet 3. juli 2021
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KAPITTEL 2 – REGIONALE VEDTEKTER
§ 26 Regioner
1. Regionenes navn er Norsk Bobilforening, Region Øst, Vest, Sør, Midt, Nordland og
Nord.
2. Regionene har følgende geografiske inndeling:
a. Region Øst: Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet
b. Region Sør: Rogaland, Agder
c. Region Vest: Vestland
d. Region Midt: Trøndelag, Møre og Romsdal
e. Region Nordland: Nordland
f. Region Nord: Troms og Finnmark

§ 27 Organisering
1.
2.
3.
4.

Årsmøte
Regionsstyret
Medlemsmøte
Valgkomité

§ 28 Regionsstyrets sammensetning
Regionen ledes og forpliktes av Regionsstyret, som er regionens høyeste myndighet mellom
årsmøtene.
1. Regionsstyret skal dekke følgende funksjoner: Leder, nestleder og andre funksjoner
2. Styret skal minimum bestå av 5 medlemmer + 2 varamedlemmer
3. Leder og nestleder velges av årsmøtet ved særskilt valg
4. Øvrige styremedlemmer konstitueres i første styremøte

§ 29 Regionsstyrets oppgaver
Regionsstyret skal:
1. Ivareta medlemmenes interesser innen regionens geografiske område for å
fremme foreningens formål.
2. Konstituere styret snarest etter årsmøtet, samt påse at alle nødvendige funksjoner
blir besatt.
3. Utpeke f.eks. treffkoordinatorer, referent og andre funksjoner.
4. Lede den daglige virksomhet i samsvar med NBs gjeldende vedtekter og
regler. Påse at Regionen har en tilfredsstillende, sunn og forsvarlig
økonomistyring.
5. Oppnevne, etter behov, komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver, samt
utarbeide mandat/instruks for disse. Disse skal avgi rapport til Regionsstyret.
6. Planlegge, samt gjennomføre årsmøte.
7. Sende styrets beretning og årsregnskap, samt protokoll fra årsmøtet til
Landsstyret. Regionens beretning gjelder for perioden mellom to årsmøter.
8. Regionens regnskap gjelder for kalenderåret.
9. Oppnevne webansvarlig.
10. Webansvarlig har møterett og rapporterer til styret.
11. Bidra til at treff og medlemsmøter blir arrangert i Regionen.
a. Medlemsmøter skal være geografisk fordelt i regionen og legges fortrinnsvis til
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12.

13.
14.
15.

treff.
b. Medlemsmøtene skal annonseres i trefflisten. Regionsstyret bør være
representert på møtet med minst ett styremedlem.
c. Medlemsmøtet og programmet for dette skal offentliggjøres på websiden senest 1en – uke før møtet.
Innstille 3 medlemmer til valgkomiteen, samt ta hensyn til kjønnsfordeling og en
fornuftig fordeling innen regionens geografiske område, også fylker der en Region
består av flere. Det skal avholdes møter når lederen bestemmer det, eller når et flertall
av styremedlemmene krever det.
Det bør utarbeides en møteplan, slik at alle i styret gis mulighet til innspill til møtene.
Det skal minimum avholdes 2 – to møter pr. år.
Protokoll skal føres fra alle møter, denne skal distribueres til styrets medlemmer senest
1 - en uke etter møtet.
Etter at protokollen er godkjent av styret skal denne settes inn på Regionens webside.

§ 30 Regional valgkomite
a. Alle komiteens medlemmer plikter å sette seg godt inn i valgkomiteens oppgaver.
b. Valgkomiteen skal være aktiv gjennom hele valgperioden.
c. Komiteens leder skal i god tid før årsmøtet sette i gang en prosess som fører til innstilling
av kandidater som vil kunne være til det beste for Regionen.
d. Ved utvelgelse av kandidater skal det tas hensyn til kjønnsfordeling og at styret får en
fornuftig fordeling innen regionens geografiske område, også der en Region består av
flere fylker.
e. Leder i regional valgkomite er representant i sentral valgkomite. Sekretariatet
innkaller denne.

Valgkomiteen innstiller følgende:
•
•
•

Leder, nestleder, styremedlemmer og revisorer Iht. paragraf 31 pkt. 8d
Komiteen skal også innstille delegater til Landsmøtet i samarbeid med
Regionsstyret.
Valgkomiteens innstilling skal offentliggjøres senest 3 uker før årsmøtet.

§ 31 Årsmøtet
a)
b)
c)
d)
e)

Regionens øverste organ er Årsmøtet.
Årsmøtet avholdes i løpet av andre kvartal.
Årsmøtet kan gjennomføres elektronisk dersom situasjonen tilsier dette
Dato for Årsmøtet fastsettes av Regionsstyret.
Årsmøtet innkalles av Regionsstyret med minst 1- en måneds varsel, ved kunngjøring i
Bobilen, og på NBs internettside.
f) Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag, må være
tilgjengelige for medlemmene ved ankomst til Årsmøtet.
g) Lovlig innkalt Årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst
tilsvarer antallet regionsstyremedlemmer.
h) Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, skal det innkalles til nytt årsmøte.
i) På årsmøte kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring, dette tilligger NBs
Landsmøte iht. vedtekter for NB.
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j)

Innkomne forslag skal være skriftlige og Regionsstyret i hende senest 2 - to uker før
årsmøtet.
k) Regionsstyret forbeholder seg retten til å avvise forslag som ikke er innkommet innen denne
fristen.

Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede, For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i
minst 1 – en måned. Gyldig medlemskap må fremvises
2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsordenen.
3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Godkjenne årsberetning.
5. Godkjenne regnskap (Regioner ikke revisorpliktig ved bruk av regnskapsbyrå)
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Godkjenne budsjett inkludert styrehonorar
8. Foreta følgende valg:
a. Leder, nestleder og styrerepresentanter og 2 varamedlemmer, alle velges for 2 -to år.
b. Delegater til Landsmøte, ref. vedtekter for NB, paragraf 10.
c. Valgkomité med 3 medlemmer der leder velges ved særskilt
valg. Komiteens medlemmer velges for 1 – ett år.
d. Det velges 1 revisorer for Regionen dersom regnskap føres av tillitsvalgt. Velges for
2 – to år. (Føres Regionens regnskap av godkjent regnskapsbyrå, må (behøver) en
ikke velge revisor)

§ 32 Økonomi
1.
2.
3.
4.

Overføring av midler fra NB sentralt skal skje etter retningslinjer gitt av Landsmøtet
Regionen styres etter vedtatt budsjett
Regionens regnskap og budsjett skal oversendes Landsstyret til orientering.
Regionsstyrets godtgjørelse godkjennes av årsmøtet gjennom godkjent budsjett.
Godtgjørelsen fordeles av og blant styrets medlemmer iht. arbeidsmengde.
5. Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske og dokumenterte utgifter, som
påføres vedkommende i utførelsen av vervet etter avtale med leder.

§ 33 Revisjon
1. Kasserer skal sende årsregnskap med bilag til revisor etter at det er godkjent av
styret, Ref. §31 pkt. 8d
2. Revidert årsregnskap skal fremlegges for årsmøtet til godkjenning.

Tolkning av vedtekter
Dersom det oppstår forskjeller i bestemmelser mellom Kapittel 1 Nasjonale vedtekter og Kapittel 2
Regionale vedtekter, er det vedtektene beskrevet i Kapittel 1 Nasjonale vedtekter, som gjøres
gjeldende.
Henvises for øvrig til Kapittel 1 Nasjonale vedtekter paragraf 1, Styrende dokumenter

Endringshistorie Kapittel 2 - regionale vedtekter
•

Vedtatt på Landsmøtet 3. juli 2021.
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