FN-sambandets vedtekter
Vedtatt på landsmøtet 21.05.2019

§ 1 ORGANISASJON
FN-sambandet er et partipolitisk uavhengig samarbeidsorgan for interesserte
organisasjoner og institusjoner. FN-sambandets oppgave er å drive helhetlig FNinformasjon, tuftet på verdigrunnlaget i FN-pakten og FNs menneskerettighetserklæring.

§ 2 VISJON
Med FN for en bærekraftig verden

§ 3 FORMÅL
FN-sambandets samfunnsoppdrag er å formidle kunnskap om FN og internasjonale
spørsmål som skaper engasjement for globale, fredelige, rettferdige og bærekraftige
løsninger.
Formålet fremmes gjennom folkeopplysning og informasjonstiltak rettet mot skoler og
samarbeidspartnere over hele landet, samt offentligheten for øvrig.

§ 4 MEDLEMSKAP
A. Medlemmer: landsomfattende og regionale humanitære-, ideelle-, kulturelle-,
religiøse- og andre livssynsorganisasjoner, og arbeidslivsorganisasjoner, som er enige i
FN-sambandets formål og verdigrunnlag, kan søke medlemskap i FN-sambandet.
B. Støttemedlemmer: kommuner, fylkeskommuner, skoler, biblioteker, bedrifter etc.,
som er enige i FN-sambandets formål og verdigrunnlag, kan søke om støttemedlemskap
i FN-sambandet.
Medlemmene har møte-, tale-, forslags- og stemmerett på landsmøtet. Medlemmer er
valgbare til styret. Støttemedlemmer kan møte som observatører på FN-sambandets
landsmøter og har talerett, men ikke forslags- og stemmerett.

§5 LANDSMØTET
FN-sambandets øverste organ er landsmøtet, som holdes hvert annet år innen utgangen
av mai måned. Landsmøtet er åpent for medlemmer, støttemedlemmer og andre som
styret inviterer. Medlemsorganisasjonene har inntil 2 - to - representanter på
landsmøtet, hvorav en har stemmerett. Hvert støttemedlem kan møte med én
observatør.
Landsmøtet skal behandle følgende saker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg av møteleder og sekretær.
Styrets beretning.
En orientering om regnskapene vedlagt Riksrevisjonens rapporter
Saker fremmet av styret og medlemsorganisasjoner
Strategi for FN-sambandet, de år det er aktuelt
Kontingent
Valg av leder, nestleder og seks ordinære styremedlemmer
Valg av valgkomité

Alle medlemmer i FN-sambandet kan fremme forslag til kandidater til FN-sambandets
styre, gjennom valgkomiteen.
Alle vedtak - bortsett fra vedtektsendring og oppløsning - treffes med simpelt flertall av
de avgitte stemmer. Endringer i vedtektene krever minst 2/3 flertall av de fremmøtte
med stemmerett på et ordinært, eller ekstraordinært, landsmøte.
Innkalling til landsmøtet, med saksliste og andre nødvendige dokumenter, skjer med
minst 1 måneds varsel.
Saker som ønskes fremmet på landsmøtet må være innkommet innen 1. mars.
Sekretariatet skal innen utgangen av januar, sende ut varsel om forslagsfristen til
medlemsorganisasjonene.
Ekstraordinært landsmøte skal innkalles når styret eller minst 1/4 av
medlemsorganisasjonene krever det, og kan bare fatte vedtak i de saker som framgår av
innkallingen.
Det er ikke anledning til å møte eller stemme med fullmakt fra andre organisasjoner.
Representanter og observatører skal meldes på skriftlig til sekretariatet senest en uke
før landsmøtet. Styrets medlemmer har observatørstatus med mindre de representerer
egen organisasjon på landsmøtet.
Organisasjonene betaler selv utgiftene til sin representasjon på landsmøtet.
Når landsmøtet er innkalt i tråd med vedtektene, er møtet beslutningsdyktig med det
antall medlemmer som møter.

§ 6 STYRET
Styret består av styreleder, nestleder, og seks medlemmer fra FN-sambandets
medlemskap. En representant for de ansatte møter i styret med fulle rettigheter.
Sammensetningen av styret skal så langt som mulig reflektere bredden av
medlemsorganisasjonene som medvirker i FN-sambandet
Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede.
Styret skal
•
•

•
•
•

Innkalle og forberede landsmøtet og behandle innkomne saker før de legges fram
for landsmøtet.
Vedta virksomhetsplaner og budsjett, og ha det overordnede ansvaret for FNsambandets strategi, som grunnlaget for FN-sambandets virksomhet mellom
landsmøtene.
Ansette generalsekretær.
Godkjenne nye medlemmer
Godkjenne regnskapene

Generalsekretæren er styrets sekretær, og det skal lages skriftlige referat fra alle
styremøter.
Avstemninger avgjøres med alminnelig flertall. Styreleder har dobbel stemme ved
stemmelikhet.

§ 7 VALGKOMITEEN
Valgkomiteen består av tre medlemmer, samt ett varamedlem fra medlemmene.
Valgkomiteen konstituerer seg selv. Styret supplerer valgkomiteen ved behov
Valg av valgkomiteen: Styret fremmer forslag til landsmøtet om sammensetning av
valgkomiteen
Innstilling av nye styremedlemmer: Valgkomiteen innstiller blant kandidater foreslått av
medlemmene innen fristen, samt kandidater den selv velger å innhente. Alle innkomne
forslag fra medlemmene skal presenteres for landsmøtet.
Valgkomiteens innstilling til styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer
legges fram for landsmøtet av minst ett medlem av valgkomiteen. Innstillingen skal
begrunnes.
Valgkomiteen skal ta hensyn til spredning i medlemsmassen, kjønn, alder og geografi ved
sammensetting av nytt styre.

§ 8 GENERALSEKRETÆREN
Generalsekretæren har ansvar for den daglige driften av FN-sambandet, med særlig vekt
på økonomi, arbeidsgiveransvar, kommunikasjon, samt kontakt med myndigheter,
organisasjoner og internasjonale fora.,
Sekretariatet skal følge opp og iverksette styrets vedtak og planer, og de strategiske
føringene satt av landsmøtet.

§ 9 OPPLØSNING AV FN-SAMBANDET
Oppløsning av FN-sambandet fordrer at vedtak fattes med minst 2/3 flertall i to
påfølgende landsmøter, hvorav ett er ordinært. Ved oppløsning skal midlene anvendes
på en måte som fremmer organisasjonens formål. Dette avgjøres av landsmøtet.

