
 
Vedtekter for Nordea Pensjonistforening Norge (NPN) 
 
 
§ 1 Formål 
Nordea Pensjonistforening Norge er en partipolitisk uavhengig og landsomfattende 
organisasjon som har til formål å samle konsernets pensjonister i Norge. Foreningen 
skal: 
 1. Ivareta medlemmenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. 
 2. Arbeide for å sikre pensjonistene en verdig alderdom. 

3. Representere medlemmene og fremme deres syn og interesser overfor  
    Nordea Bank Abp, filial i Norge (heretter kalt Nordea), myndigheter og  
    samfunnet for øvrig. 

 4. Samarbeide med andre pensjonistforeninger/forbund for å ivareta felles 
     interesser. 
 
 
§ 2 Lokalforeninger 
NPN er organisatorisk bygget opp gjennom de enkelte lokalforeninger. Disse har fullt 
selvstyre innenfor de vedtekter og retningslinjer som er vedtatt av landsmøtet. 
Normalvedtekter for lokalforeningene vedtas på landsmøtet. 
 
 
§ 3 Medlemskap 
Den som oppfyller følgende vilkår kan være medlem av NPNs lokalforeninger: 
 1. Har arbeidet i Nordea Bank Norge, Christiania Bank og Kreditkasse, 
bankens heleide selskaper, eller har arbeidet i selskaper som har overtatt oppgaver 
fra konsernet, og som mottar pensjon fra bankens eller datterselskapers 
pensjonsordninger. 
 2. Det samme gjelder gjenlevende ektefelle/samboer etter medlem av 
pensjonistforeningene/NPN, forutsatt at kravet under pkt. 1 oppfylles, og at 
vedkommende ønsker medlemskap. 
 3. Dersom det ikke er opprettet lokalforening der hvor pensjonisten bor, kan 
vedkommende tas opp som medlem i den nærmeste lokalforening og betale 
kontingent direkte dit. 
 4. I tvilstilfelle avgjør styret i NPN hvem som kan opptas som medlem. 
 
 
§ 4 Kontingent 
Veiledende kontingent fastsettes av landsmøtet, og innkreves av de enkelte 
lokalforeninger. Landsmøtet fastsetter også den årlige kontingenten som 
lokalforeningene skal overføre til NPN til dekning av drift, samt spesielle kostnader. 
 
 
§ 5 Sentrale organer 
 1. Landsmøtet. 
 2. Styret. 
 3. Valgkomite. 
 4. Utvalg – faste/ad hoc. 



 
§6 Landsmøtet 
1. Landsmøtet er NPNs høyeste myndighet, 
    og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. 
2. Innkalling til landsmøtet sendes fra styret til lokalforeningen senest 2 måneder før   
    landsmøtet skal avholdes. 
3. Alle lokalforeninger kan møte på landsmøtet med 2 delegater. 
    Foreninger med mer enn 100 medlemmer kan delta på landsmøtet med 1 delegat         
    ekstra for hvert påbegynte 100 medlem. 
    NPN dekker direkte reiseutgifter for 1 delegat fra hver forening. 
    Medlemstallet regnes pr. 31.12 i året før landsmøtet. Hver fremmøtt delegat har en 
    stemme. (Fullmakt kan ikke benyttes). 
4. Styrets medlemmer møter med tale-, forslags- og stemmerett, unntatt ved  
    voteringer om godkjennelse av beretning, regnskap og andre saker som    
    innebærer ansvarsfrihet for NPNs styre. 
5. Det ordinære landsmøtet behandler:                    
 1. Konstituering: 
     - godkjennelse av innkalling og saksliste. 
      - valg av møteleder 
     - valg av referent 
     - valg av 2 til å underskrive protokoll 
     - valg av 2 til tellekorps. 
 2. Styrets beretning for landsmøteperioden. 
 3. Regnskap og revisors beretning. 
   4. Handlingsplan for neste periode. 
 5. Fastsettelse av veiledende kontingent, inkl. andel til NPN. 
 6. Rammebudsjett for neste periode. 
 7. Innkomne forslag: 
     - forslag må være styret i hende senest 2 måneder før landsmøtet 
     - styrets innstilling sendes lokalforeningene senest 1 måned før  

      Landsmøtet. 
 8. Valg av: 
      - leder 
      - 4 styremedlemmer 
      - 1. og 2. varamedlem 
      - revisor med varamedlem 
      - valgkomité på 3 medlemmer 
      Leder velges for ett år av gangen, styremedlemmer velges for 2 år slik at 
               2 styremedlemmer er på valg hvert år. Varamedlemmer, revisor med 
               vara og valgkomité velges for ett år. 
      Alle valg fattes med simpelt flertall. 
                Dersom det fremkommer forslag på andre kandidater enn de som  
                valgkomiteen har foreslått, skal det være skriftlig avstemming. 
      I tilfelle stemmelikhet avgjøres valget ved omvalg. Er det stemmelikhet etter 
      omvalg, avgjøres dette ved loddtrekning. 
 
 
§ 7 Ekstraordinært landsmøte 
Innkalling kan foretas av styret når spesielle forhold gjør det nødvendig, eller når mer 



enn 50% av medlemmene forlanger det. Møtet kan kun behandle den/de saker som 
er grunnlaget for møtet. 
 
 
§ 8 Styret 
Styret består av leder og 4 øvrige medlemmer som alle velges av landsmøtet. Styret 
konstituerer seg på første styremøte. 1. varamedlem møter på alle møter med 
talerett, og har stemmerett ved erstatning for fraværende styremedlem. Dessuten 
møter redaktøren for å ivareta NPNs informasjonskanaler (nettside og Facebook),  
NPNs representant i Nordea Norge Pensjonskasse, samt NPNs representant i 
Stiftelsen Nordea Bank Norges Pensjonister for å ivareta våre interesser der.                                        
2. varamedlem som er innkalt, har talerett og stemmerett ved erstatning for          
fraværende styremedlem. 
Styret leder foreningens virksomhet i samsvar med vedtekter, budsjett,        
handlingsplan, samt øvrige vedtak fattet av landsmøtet, og har spesielt ansvar   
for: 

- oppnevne styremedlem/varamedlem til Nordea Norge Pensjonskasse 
    - oppnevne medlem til Nordeas styringsgruppe for pensjonsordningen  
    - oppnevne redaktør for 2 år ad gangen   

     - oppnevne nødvendige utvalg/komitéer og fastlegge deres mandat 
    - innstille på 2 medlemmer, én kvinne og én mann, til styret i Stiftelsen 
      Nordea Bank Norges Pensjonister                                                                                            

     - innkalle, forberede og gjennomføre landsmøter 
      - pensjonspolitiske spørsmål 
     - informasjon til lokalforeningene og medlemmene 
     - å arbeide utad mot fagforbund og pensjonspolitiske miljøer for avklaring og 
       fremme av pensjonistenes interesser 
     - å være pensjonistenes felles kontakt- og forhandlingsorgan       
     - å søke om, og fordele årlige tilskudd fra Stiftelsen Nordea Bank Norges  
       Pensjonister til lokalforeningenes virksomhet 
               - å påse at mottatt tilskudd fra Stiftelsen Nordea Bank Norges Pensjonister  
                 blir anvendt til kulturelle og sosiale formål for lokalforeningenes 
                 medlemmer   

Alle vedtak i styret fattes med mer enn halvparten av stemmene hvis minst 3   
medlemmer, inkludert varamedlemmer, er til stede. 
Hvis det er stemmelikhet, anses forslag som forkastet. 
Det føres protokoll fra møtene. 
 
 
§ 9 Valgkomité 
Valgkomitéen fremmer forslag på kandidater til de verv som i henhold til        
vedtektenes § 6, pkt. 8, skal velges av landsmøtet. Styret fremmer forslag til 
medlemmer og leder av valgkomiteen. 
 
 
§ 10 Sammenslutning og medlemskap i andre forbund 
NPN kan slutte seg sammen med andre pensjonistforbund/-foreninger innen         
finans, eller være medlem av eksterne forbund for pensjonister og/eller         
relevante samarbeidsorganisasjoner. 



Forslag om slik sammenslutning/medlemskap, eller evt. omgjøring av tidligere         
vedtak om sammenslutning/medlemskap, behandles på foreningens landsmøte         
etter innstilling fra styret. 
Slike vedtak krever 2/3 flertall blant de fremmøte delegater. 
 
 
§ 11 Endring av vedtektene 
Endring av vedtektene kan besluttes av landsmøtet med 2/3 flertall av de        
fremmøtte delegater. 
 
 
§ 12 Oppløsning 
NPN kan oppløses hvis: 
 - det fattes vedtak om dette med 2/3 flertall av de fremmøtte delegater på 
   2 påfølgende landsmøter 
 - minst ett av disse møtene er et ordinært landsmøte 
 
 
 
 
Historikk vedtekter: 
Vedtatt første gang på ordinært fellesmøte 8. mai 2008 
Justert på ordinært landsmøte 20.november 2008 
Endret på ordinært landsmøte 2. februar 2011 
Endret på ordinært landsmøte 27. februar 2018 
Justert på ordinært landsmøte 20. mars 2019 
Justert på ordinært landsmøte 24. mars 2021 
 
 
 


