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Vedtekter for Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, 

gjeldende fra 230417.  

Tidligere FN-Befalets Landsforening. 
Endret navn på det konstituerte landsmøte i 1988 til FN-Veteranenes Landsforbund. Endret 
navn til Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner på landsmøtet i 2008. 
Vedtekter vedtatt i 1988 med endringer vedtatt på landsmøtene i 1992, -94, -95, -97, -99, 
2001, -03, og -06. Erstattet av vedtekter vedtatt av landsmøte i 2008, revidert på landsmøtet 
i 2010, 2014 og 2017. 

Forkortelser:  
LM. Landsmøte. 	 Grupper: 	Landsomfattende medlemsgrupper. 
FS: Forbundsstyret. 	 GS: 	 Generalsekretær. 
LF: Lokalforeninger. 	 KK: 	 Kontrollkomite. 
LS: Ledersamling. 	 SEKR: 	Sekretariat. 

§ 1. Navn. 

Organisasjonens navn: Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NV10). 

§ 2. Formål. 

NVIO er en partipolitisk nøytral organisasjon, som har som formål: 

	

2.1. 	Arbeide for økt anerkjennelse av veteraner i samfunnet. 

	

2.2. 	Gi veteraner mulighet til å holde ved like kontakten med kollegaer og miljøet 
fra internasjonale operasjoner, herunder gi støtte til etablering og drift av 
lokale foreninger. 

	

2.3. 	Arbeide for at veteraner som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner 
blir ivaretatt av samfunnet etter endt tjeneste. 

	

2.4. 	Gi hjelp til veteraner som etter avsluttet tjeneste har behov for støtte. 

	

2.5. 	Arbeide for å ivareta interessene til pårørende til etterlatte etter veteraner. 

	

2.6. 	Være samarbeidspartner for alle norske politiske myndigheter når det gjelder 
å forberede mannskapene på hva som venter under operasjoner og hva som 
kreves av oppfølging når de kommer hjem. 

	

2.7. 	Spre informasjon om FN og internasjonale operasjoner, herunder stille 
erfaring til disposisjon og delta i den offentlige debatt. 

	

2.8. 	Arbeide for fredsbevarende og fredsbyggende virksomhet. 
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2.9. 	Samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner med samme 
formål. 

§ 3. Medlemskap. 

3. 1. Grunnlaget for medlemskap er tilslutning til og aksept av forbundets formål. 

3. 2. 	Medlemskapet er individuelt og skal skje gjennom en av NVIOs lokalforeninger 
(LF) eller grupper. Der hvor ikke slik finnes kan medlemmer være direkte 
tilsluttet NVIO. 

3. 3. 	Personell som er i, eller har deltatt i, militære internasjonale operasjoner kan 
omfattes av medlemskap. 

3. 4. Andre som slutter opp om forbundets formål og som LF/grupper eller 
forbundsstyret (FS) godkjenner som medlemmer, kan opptas som 
medlemmer. 

3. 5. 	NVIO har fire medlemskategorier: 
*Æresmedlemmer. 
* Livsvarige medlemmer (det tas ikke opp nye livsvarige medlemmer). 
* Vanlige medlemmer. 
* Familiemedlemmer. 

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. 

§ 4. Forbundets organer. 

Forbundets organer er: 
4. 1. 	Landsmøtet (LM). 

4. 2. 	Forbundsstyret (FS). 

4. 3. 	Ledersamling (LS). 

4. 4. Lokalforeninger / Landsomfattende grupper (LF / Grupper). 

4. 5. 	Sekretariat (SEKR). 

§ 5. Kontingent. 

5. 1. LM fastsetter medlemskontingenten. Æresmedlemmer og livsvarige 
medlemmer betaler ikke kontingent. 
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5. 2. 	Innkreving av kontingent foretas gjennom SEKR og tilbakeføres til LF / 
gruppene kvartalsvis. 

5. 3. Medlemskontingenten fordeles mellom LF / gruppene og NVIO i henhold til 
landsmøtevedtak. 

5. 4. 	LF / gruppene kan i tillegg vedta ekstrakontingent til LF / gruppene. Slik 
tilleggskontigent innkreves av LF / gruppene. 

§ 6. Landsmøte. 

§ 6. Landsmøte. 

6. 1. 	LM er forbundets høyeste myndighet og avholdes hvert annet år innen utgangen av 

april måned. 

6. 2. 	Landsmøteforberedelser: 

6. 2. 1. Innkalling til LM skal skje med minst tre måneders skriftlig varsel. 

6. 2. 2. Forslag som LF / grupper ønsker behandlet på LM må være forbundet i 

hende senest seks uker før LM. 

6. 2. 3. Forslagsrett til LM har FS og LF / grupper. 

6. 2. 4. For sent innkomne forslag kan ikke behandles av LM. 

6. 2. 5. Landsmøtedokumentene skal sendes senest to uker før LM. 

6. 3. 	Representanter. 

6. 3. 1. LF / grupper har en representant hver. 

6. 3. 2. I tillegg til LF / gruppe-representantene møter FS, GS, KKs leder, 

valgkomiteens leder, ansatte i sekretariatet og andre etter behov. 

6. 4. 	Stemmerett. 

6. 4. 1. LF/gruppene har en stemme pr. påbegynt 100 medlemmer. Som medlemmer 

regnes æresmedlemmer, livsvarige medlemmer og familiemedlemmer. 

6. 4. 2. LF / grupper møter med 1Landsmøteutsending og med stemmefullmakt for 

det antall medlemmer LF / gruppen har. Stemmefullmakten skal være signert 

av 2 styrerepresentanter fra LF /gruppe.. 

6. 4. 3. Stemmeberettigede representanter skal være medlemmer av NVIO og ha 

betalt kontingent for foregående år innen 31/12 og registrert i NVIO's 

medlemsregister. 

6. 4. 4. Landsmøtefullmaktene skal være FS, ved SEKR, i hende senest en måned før 

landsmøtet skal avholdes, og vurderes av en fullmaktskomite bestående av 
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leder kontrollkomite, leder valgkomite og forbundssekretæren. 

Fullmaktskomiteen legger fram sin innstilling ved landsmøtets åpning. 

6. 5. 	FS har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap. Øvrige 

representanter nevnt i § 6.3.2 har ikke stemmerett, så fremt de ikke samtidig 

representerer en LF / grupper. 

6.6. 	Det skal benyttes reisefordeling. 

§ 7. Landsmøtets konstituering - behandling av saker. 

7. 1. 	Landsmøtets konstituering: 

7. 1. 1. Ta stilling til fullmaktskomiteens innstilling om de innleverte fullmakter. 

7. 1. 2. Valg av møtets funksjonærer: to dirigenter, to sekretærer, tre protokollvitner, 

tre medlemmer til redaksjonskonnite og tre medlemmer til tellekorps. 

7. 1. 3. Godkjenne innkallingen. 

7. 1. 4. Godkjenne den endelige dagsorden. 

7. 1. 5. Godkjenne forretningsorden. 

7. 2. 	Landsmøtets behandling: 

7. 2. 1. Styrets beretning og rapport fra KK. 

7. 2. 2. Regnskap for perioden og revisjonsberetning. 

7. 2. 3. Om nødvendig vedtektsendringer. 

7. 2. 4. Behandle innsendte forslag. 

7. 2. 5. Vedta langsiktige mål og virksomhetsmål for NVIO. 

7. 2. 6.. Fastsette kontingent og fordeling av denne. 

7. 2. 7. Fastsette godgjøring til president, visepresident, styremedlemmer og LM - 

valgte utvalgsmedlemmer. 

7. 2. 8. Vedta retningsgivende budsjett. 

7.3. 	Foreta valg: 

7. 3. 1. Velge president, visepresident, fem styremedlemmer og fem 

varamedlemmer i nummerert rekkefølge. 

7. 3. 2. Velge leder, firemedlemmer og to varamedlemmer til valgkomite. Leder 

velges ved særskilt valg. 



7. 3. 3. Velge leder, to medlemmer og et varamedlem til kontrollkomite. Leder 

velges ved særskilt valg. 

7. 3. 4. De som skal besitte sentrale verv i NVIO skal være militært personell som 

på vegne av den norske stat har deltatt i utenlandske operasjoner. 

7. 3. 5. Godkjenne revisor. 

7.4. 	Avstemming: 

7. 4. 1. Endringer av vedtektene krever 2/3 flertall. Alle andre avstemninger 

avgjøres med alminnelig flertall. 

7. 4. 2. Ved personvalg skal det gjennomføres omvalg mellom de to kandidater 

med flest stemmer (bunnet omvalg) dersom ingen kandidat har fått flere 

enn halvparten av stemmene. 

7. 4. 3. Skriftlig valg skal gjennomføres dersom minst en representant krever 

det. 

7. 5. 	Det skal føres vedtaksprotokoll fra LMs forhandlinger. Tre landsmøte- 

valgte vitner skal gjennomgå og godkjenne protokollen, som da anses som 

godkjent. 

§ 8. Ekstraordinært landsmøte. 

8.1. 	Ekstraordinært LM avholdes når FS bestemmer det eller når 1/3 av LF / gruppene 

krever det. 

8. 2. 	På ekstraordinært 1M skal bare de saker som er oppført i innkallingen behandles. 

8. 3. 	Innkalling skjer med minst en måneds varsel. 

8. 4. 	Representasjon, stemmerett og reisefordeling er som ved ordinært landsmøte. 

§ 9. Forbundsstyre (FS). 

9. 1. 	FS er forbundets høyeste myndighet mellom landsmøtene og leder forbundets 

virksomhet mellom to landsmøter. FS oppnevner nødvendige komiteer og utvalg, og 

ansetter GS og medarbeidere i sekretariatet. 
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9.2. 	Forbundet forpliktes ved underskrift av president og visepresident i fellesskap, eller 
en av disse og tre styremedlemmer i fellesskap. 

9. 3. 	FS er vedtaksdyktige når fem representanter, hvorav en er enten president eller 
visepresident, er tilstede. 

9. 4. 	FS godkjenner etablering av nye LF/grupper med vedtekter. 

9. 5. 	FS har rett til å innkalle til årsmøte i LF/gruppene som ikke har avholdt årsmøte innen 
utgangen av mars. FS har også rett til å innkalle til ekstraordinært årsmøte i LF/ 
gruppene når særlige grunner foreligger. 

9. 6. 	FS oppnevner styremedlemmer til Stiftelsen Veteranhjelp i samsvar med 
stiftelsens vedtekter. 

§ 10. Ledersamling. (LS). 

10. 1. LS har rådgivende status og gjennomføres innen utgangen av april det året 
det ikke er LM. 

10. 2. LS består av: 
10. 2. 1. FS. 
10. 2. 2. En representant fra hver LF / gruppe, fortrinnsvis leder. 
10. 2. 3. GS. 
10. 2. 4. Eventuelle ledere for sentrale utvalg oppnevnt av FS. 

10. 3. LS skal orienteres om regnskap, budsjett og KKs vurderinger, og komme med 
innspill til FS virksomhet og arbeidsplaner. 

10. 4. Drøfte og gi råd i alle saker FS legger fram for LS. 

10. 5. Innkalling og nødvendige dokumenter skal sendes ut minst tre uker før møtet. 

§ 11. Kontrollkomite (KK). 

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. 

11. 2. KK foretar kontroller så ofte de finner det nødvendig. 

11. 3. KK skal ha løpende dialog med FS og rapporterer til LM. 

11. 4. KK skal føre protokoll fra sine møter. 



11. 5. KK har adgang til FSM. 

§ 12. Generalsekretær (GS). 

12. 1. NVIO skal ha ansatt GS på åremålskontrakt. Åremålsperioden er på 4 år og 
kan forlenges med en periode etter søknad. 

12. 2. GS har ansvaret for forbundets og sekretariatets daglige drift. 

12. 3. GS rapporterer til FS, har ansvaret for saksbehandling og innstillinger til FS og 
skal påse at fattede vedtak blir gjennomført. 

§ 13. Ansatte. 

13. 1. Ansatte i forbundet lokalt eller sentralt kan ikke ha lokale eller sentrale 
tillitsverv i forbundet. 

13. 2. Dersom en tillitsvalgt blir ansatt i forbundet, må vedkommende frasi seg sine 
tillitsverv i den tiden vedkommende er ansatt. 

§ 14. Lokalforeninger (LF) Grupper. 

14. 1. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner består av geografisk 
avgrensede lokalforeninger, og landsomfattende grupper med rettigheter og 
plikter som lokalforeninger. 

14. 1. 1. 	LF dekker en eller flere nabokommuner. 

14. 1. 2. 	Landsomfattende grupper kan etableres for å ivareta spesielle 
interesser som ikke er avgrenset til en spesiell region i Norge. 

14. 2. LF / gruppers navn er: Norges Veteranforbund for Internasjonale 
Operasjoner avdeling (stedsnavn / funksjon). 

14. 3 LF /gruppers vedtar sine egne vedtekter som skal være i samsvar med 
NVIOs vedtekter. Vedtekter og vedtektsendringer skal godkjennes av 
FS, som bare kan avise bestemmelser som strider mot NVIOs vedtekter. 

14. 4. LF / gruppene gjennomfører sine årsmøter innen utgangen av februar, og 
sender årsmøteprotokoll, beretning og revidert og godkjent regnskap til SEKR 
innen utgangen av mars. 

14. 5. Styret i lokalforeningen skal lede det lokale kameratstøttearbeid og 
virksomheten i andre lokale grupper, lokalt eller i samhandling med andre 
lokalforeninger. 
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14. 6. Tillitsvalgte i LF / grupper må være medlem av NVIO. 

§ 15. Tilknytning til andre organisasjoner. 

15. 1. NVIO er tilsluttet Folk og Forsvar (FF), FN - Sambandet, The Board of Nordic 
Veteran Federations (BNVF), World Veterans Federation (WVF) og Frivillighet 
Norge. 

15. 2. Tilslutning til andre organisasjoner skjer etter vedtak på LM. 

§ 16. Hedersbevisninger. 

NVIO kan tildele følgende hederstegn: 

16. 1. Hederstegn i tre valører etter egne statutter. 

16. 2. Æresmedlemskap etter egne statutter. 

16. 3. The Nordic Blue Berets Medal of Honour etter egne statutter. 

16. 4. Medlemmer til hederstegnutvalget velges av FS. 

§ 17. Regnskap - og aktivitets år. 

17. 1. Aktivitets- og regnskapsåret faller sammen med kalenderåret. 

17. 2. Regnskapet revideres hvert år og forelegges LM til godkjenning. 

§ 18. Forføyninger. 

18. 1. Styret i LF/grupper kan suspendere eller innstille på eksklusjon av 
enkeltmedlemmer. 

18. 2. FS kan suspendere eller ekskludere enkeltmedlem eller LF/gruppe 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. 
Vedtak om eksklusjon iverksettes straks. 

18. 3. Vedtak om eksklusjon kan ankes til LM. 
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§ 19. Oppløsning. 

19. 1. Bare LM kan oppløse forbundet. Slikt vedtak krever 3/4 flertall og kan 
bekreftes på et ekstraordinært LM som møtes minimum tre måneder senere. 

19. 2. Om oppløsning vedtas, beslutter landsmøtet hvordan forbundets midler skal 
disponeres. De skal fordeles til formål som er i samsvar med NVIOs 
formålsparagraf. 

§ 20. Iverksettelse. 

Endringer trer i kraft umiddelbart. 
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