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1. ARBEIDSUTVALGET OG STYRET: FORSLAG OM 
SAMMENSLÅING  

Her foreligger 3 forslag. 
Til voteringsorden: 

AU 1 og AU 2 bør stemmes over samlet. 

AU 3 er et selvstendig forslag. 

Merk at et underpunkt til §6 er foreslått strøket. Landsmøtet bør sikre at alle punktene i §6 

har riktig nummering. 
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Forslagsnummer: AU 1 

Forslagstiller: Styret  

Gjelder vedtekt (§):6.3 Arbeidsutvalget Avsnitt: hele  

Gjeldende tekst: 
Arbeidsutvalget består av leder, første og andre nestleder og 5 øvrige medlemmer. 

Landsmøtet velger ett eller flere medlemmer av styret som varamedlemmer til 
arbeidsutvalget i prioritert rekkefølge. Disse inntrer i arbeidsutvalget dersom medlemmer 
av dette søker og får innvilget permisjon. Ved fravær over lengre tid må medlemmer av 
arbeidsutvalget søke permisjon. Søknaden behandles av de resterende medlemmene av 
utvalget. 

Arbeidsutvalget kommer sammen så ofte det finner det nødvendig. 

Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig når det er lovlig innkalt og minst halvparten av 
arbeidsutvalgets medlemmer, hvorav leder og/eller minst én av nestlederne, er tilstede. 

Arbeidsutvalget skal utføre oppgaver pålagt det av styret. 

Arbeidsutvalget skal 

· sørge for registrering og oppfølging av medlemsregister og arkiv, 
· sørge for at organisasjonens regnskap blir ført 
· fortløpende følge opp vedtak fra landsmøtet og styret og sikre den daglige driften 

av Attac Norge, 
· følge med i medias dekning av Attac Norge og andre relevant spørsmål, oppfordre 

og ta initiativ til, samt koordinere, lobby- og påvirkningsarbeid og sikre aktiv 
deltagelse i media i spørsmål som er prioritert av Attac Norge, 

· behandle søknader om økonomisk støtte fra forskjellige initiativ innen 
organisasjonen, 

· sørge for åpen informasjonsflyt til styret, arbeidsgruppene og nettverkene, 
· legge til rette for diskusjon og samarbeid mellom arbeidsgruppene og lokallagene i 

organisasjonen, og støtte dem i deres arbeid gjennom å bidra med kompetanse og 
kontakter 

 
 
 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
*Vedtekten strykes* 

 
 
 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
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Begrunnelse: 
Forslaget om å stryke paragrafen om Arbeidsutvalget er basert på et forslag om å slå 
sammen styret og Arbeidsutvalget.  Sammenslåing av AU og Styret fører til at AU opphører, 
og at Styret endres fra sin nåværende form (se forslag AU2). Det nye styret som det legges 
opp i dette forslaget skal sørge for den daglige driften av organisasjonen. Styret består av 
færre medlemmer enn det nåværende, men flere enn det nåværende AU. Det møtes også 
oftere enn det nåværende styret, dette for å kunne drive organisasjonen. 
 

Forslaget kommer på bakgrunn av medarbeidersamtaler vår 2017, der det kom fram at 

svært mye av sekretariatets tid går med til å organisere styrets arbeid og mye av det er 

dobbeltarbeid for både AU og så på nytt for Styret. I Attacs tilfelle fremstår skillet mellom 

AU og styret heller overflødig, all den tid mye av den løpende virksomheten i stor grad 

ivaretas av sekretariatet og de ulike arbeidsgruppene. Det kom frem at skillet bidrar 

samtidig til at styremedlemmer som ikke sitter i AU i for liten grad blir involvert i 

diskusjoner og agenda. Med et styre som møtes oftere vil det også bidra til å skape et mer 

sosialt styret, som blir bedre kjent, føler mer tilhørighet til organisasjonen og slik kan bidra 

til å tiltrekke seg nye aktivister til organisasjonen.  

 
 

MERKNAD §6 og underparagrafer vil følgende endres ettersom de 
ulike forslagene fattes/faller.   

Relaterte forslag: Forslag AU2 faller om forslaget ikke vedtas. 

Redaksjonelle følgevedtak (hvis 
dette vedtas MÅ også tekst 
endres i følgende paragrafer): 

 
§6.1, se under.  

Komiteens innstilling:  
Anbefales vedtatt.  

Styrets innstilling:  
Anbefales vedtatt.  

 
 

Følgevedtak fra forslagsnummer: AU 1 

Gjelder vedtekt (§): 6.1 Lokal organisasjon Avsnitt: 4 

Gjeldende tekst: 

Alle lokallag/arbeidsgrupper som bruker Attacs navn skal være godkjent av 
Attac Norges styre. Initiativ kan forhåndsgodkjennes av arbeidsutvalget, 
men endelig avgjørelse tas av styret. Styret kan oppløse arbeidsgrupper 
som opererer i strid med Attac Norges grunnprinsipper eller gjør skade på 
organisasjonen. Dette kan klages inn for landsmøtet 
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Endringer: 
Alle lokallag/arbeidsgrupper som bruker Attacs navn skal være godkjent av 
Attac Norges styre. Initiativ kan forhåndsgodkjennes av arbeidsutvalget, 
men endelig avgjørelse tas av styret. Styret kan oppløse arbeidsgrupper 
som opererer i strid med Attac Norges grunnprinsipper eller gjør skade på 
organisasjonen. Dette kan klages inn for landsmøtet. 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
Alle lokallag/arbeidsgrupper som bruker Attacs navn skal være godkjent av 
Attac Norges styre. Styret kan oppløse lokallag og arbeidsgrupper som 
opererer i strid med Attac Norges grunnprinsipper eller gjør skade på 
organisasjonen. Dette kan klages inn for landsmøtet. 
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Forslagsnummer: AU 2 

Forslagstiller: Styret  

Gjelder vedtekt (§):6.2 Styret Avsnitt: alle 

Gjeldende tekst: 
Styret er satt sammen av leder, første og andre nestleder, 5 øvrige medlemmer av arbeidsutvalget, 
9 øvrige styremedlemmer og 5 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Medlemmene velges for ett 
år med mulighet for gjenvalg. 
Medlemmer av styret, samt varamedlemmer, kan ikke samtidig ha fast ansettelse i Attac. 

Varamedlemmene til styret har møte-, tale- og forslagsrett på styremøtene 

Møter i styret innkalles med foreløpig saksliste minst fire uker i forveien. Endelig saksliste 
ettersendes minst en uke før møtet. Alle godkjente aktive lokallag og arbeidsgrupper skal få tilsendt 
styremøtenes dagsorden og sakspapirer på samme måte som ordinære styremedlemmer. 
Lokallagene og arbeidsgruppene har rett til å fremme forslag samt å uttale seg skriftlig om de saker 
som skal behandles av styret. 

Alle godkjente aktive lokallag og arbeidsgrupper kan sende en observatør uten tale-, forslags- og 
stemmerett på styremøtene i Attac Norge. Styret kan vedta å lukke møtet dersom det behandles 
personalsaker. Styremøtene skal videre ha et fast punkt hvor lokallag og arbeidsgrupper kan legge 
frem synspunkter, viktige erfaringer og forslag til fellesaktiviteter. 

Styret skal møtes minst 4 ganger per år og kan ellers kalles sammen etter behov eller 
ekstraordinært når ledelsen eller minst en fjerdedel av styremedlemmene krever det. 

Styret er vedtaksdyktig når det er lovlig innkalt og minst halvparten av styrets medlemmer, hvorav 
leder og/eller minst én av nestlederne, er til stede. Vedtak i styret fattes med vanlig flertall, med 
unntak av vedtak om eksklusjon av medlemmer, som krever to tredels flertall. Ved stemmelikhet 
avgjør leders stemme. 

Styret skal: 

·         velge en økonomiansvarlig blant styrets medlemmer 
·         velge en personalansvarlig blant styrets medlemmer 
·         ha ansettelses- og arbeidsgiveransvar 
·         overholde budsjettet for Attac Norge ut fra landsmøtets prioriteringer, og revidere budsjettet, 
·         disponere organisasjonens midler i henhold til vedtekter og vedtak, 
·         nedsette eventuelle underkomitéer og utnevne medlemmer til fagrådet og det faglige 

utvalget 
·         holde kontakt med den internasjonale Attac bevegelsen og informere om Attac Norge sin 

virksomhet i internasjonale fora, 
forberede og innkalle landsmøtet 
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Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
 
Styret er satt sammen av leder, første og andre nestleder, 5 øvrige medlemmer av arbeidsutvalget, 
9 6 øvrige styremedlemmer og 5 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Medlemmene velges for 
ett år med mulighet for gjenvalg. 
Medlemmer av styret, samt varamedlemmer, kan ikke samtidig ha fast ansettelse i Attac. 

Varamedlemmene til styret har møte-, tale- og forslagsrett på styremøtene 

Møter i styret innkalles med foreløpig saksliste minst fire uker i forveien. Endelig saksliste 
ettersendes ut minst en uke før møtet. Alle godkjente aktive lokallag og arbeidsgrupper skal få 
tilsendt styremøtenes dagsorden og sakspapirer på samme måte som ordinære styremedlemmer. 
Lokallagene og arbeidsgruppene har rett til å fremme forslag samt å uttale seg skriftlig om de saker 
som skal behandles av styret. 

Alle godkjente aktive lokallag og arbeidsgrupper kan sende en observatør uten tale-, forslags- og 
stemmerett på styremøtene i Attac Norge. Styret kan vedta å lukke møtet dersom det behandles 
personalsaker. Styremøtene skal videre ha et fast punkt hvor lokallag og arbeidsgrupper kan legge 
frem synspunkter, viktige erfaringer og forslag til fellesaktiviteter. 

Styret skal møtes minst 4 10 ganger per år og kan ellers kalles sammen etter behov eller 
ekstraordinært når ledelsen eller minst en fjerdedel av styremedlemmene krever det. 

Styret er vedtaksdyktig når det er lovlig innkalt og minst halvparten av styrets medlemmer, hvorav 
leder og/eller minst én av nestlederne, er til stede. Vedtak i styret fattes med vanlig flertall, med 
unntak av vedtak om eksklusjon av medlemmer, som krever to tredels flertall. Ved stemmelikhet 
avgjør leders stemme. 

Styret skal: 

- velge en økonomiansvarlig blant styrets medlemmer 
- velge en personalansvarlig blant styrets medlemmer 
- ha ansettelses- og arbeidsgiveransvar 
- overholde budsjettet for Attac Norge ut fra landsmøtets prioriteringer, og revidere 

budsjettet, og sørge for at organisasjonens regnskap blir ført 
- disponere organisasjonens midler i henhold til vedtekter og vedtak, 
- nedsette eventuelle underkomitéer og utnevne medlemmer til fagrådet og det faglige 

utvalget 
- holde kontakt med den internasjonale Attac bevegelsen og informere om Attac Norge sin 

virksomhet i internasjonale fora, 
- forberede og innkalle landsmøtet 
- forløpende følge opp vedtak fra landsmøtet og sikre den daglige driften av Attac Norge 
- Følge med i medias dekning av Attac Norge og andre relevante spørsmål, oppfordre og ta 

initiativ til, samt koordinere, lobby-og påvirkningsarbeid og sikre aktiv deltagelse i media i 
spørsmål som er prioritert av Attac Norge· 

- Behandle søknader som økonomisk støtte fra forskjellige initiativ inne organisasjonen, 
- Sørge for åpen informasjonsflyt til lokallag, arbeidsgruppene og nettverkene, 
-  Legge til rette for diskusjon og samarbeid mellom 

arbeidsgruppene og lokallagene i organisasjonen, støtte dem i deres arbeid 
gjennom å bidra med kompetanse og kontakter 
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Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
 
Styret er satt sammen av leder, første og andre nestleder, 6 øvrige styremedlemmer og 3 
varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Medlemmene velges for ett år med mulighet for gjenvalg. 
Medlemmer av styret, samt varamedlemmer, kan ikke samtidig ha fast ansettelse i Attac. 

Varamedlemmene til styret har møte-, tale- og forslagsrett på styremøtene 

Endelig saksliste sendes ut minst en uke før møtet. Alle godkjente aktive lokallag og arbeidsgrupper 
skal få tilsendt styremøtenes dagsorden og sakspapirer på samme måte som ordinære 
styremedlemmer. Lokallagene og arbeidsgruppene har rett til å fremme forslag samt å uttale seg 
skriftlig om de saker som skal behandles av styret. 

Alle godkjente aktive lokallag og arbeidsgrupper kan sende en observatør uten tale-, forslags- og 
stemmerett på styremøtene i Attac Norge. Styret kan vedta å lukke møtet dersom det behandles 
personalsaker.  

Styret skal møtes minst 10 ganger per år og kan ellers kalles sammen etter behov eller 
ekstraordinært når ledelsen eller minst en fjerdedel av styremedlemmene krever det. 

Styret er vedtaksdyktig når det er lovlig innkalt og minst halvparten av styrets medlemmer, hvorav 
leder og/eller minst én av nestlederne, er til stede. Vedtak i styret fattes med vanlig flertall, med 
unntak av vedtak om eksklusjon av medlemmer, som krever to tredels flertall. Ved stemmelikhet 
avgjør leders stemme. 

- Styret skal: 
- velge en økonomiansvarlig blant styrets medlemmer 
- velge en personalansvarlig blant styrets medlemmer 
- ha ansettelses- og arbeidsgiveransvar 
- overholde budsjettet for Attac Norge ut fra landsmøtets prioriteringer, og revidere 

budsjettet, og sørge for at organisasjonens regnskap blir ført 
- disponere organisasjonens midler i henhold til vedtekter og vedtak, 
- nedsette eventuelle underkomitéer og utnevne medlemmer til fagrådet og det faglige 

utvalget 
- holde kontakt med den internasjonale Attac bevegelsen og informere om Attac Norge sin 

virksomhet i internasjonale fora, 
- forberede og innkalle landsmøtet 
- forløpende følge opp vedtak fra landsmøtet og sikre den daglige driften av Attac Norge 
- Følge med i medias dekning av Attac Norge og andre relevante spørsmål, oppfordre og ta 

initiativ til, samt koordinere, lobby-og påvirkningsarbeid og sikre aktiv deltagelse i media i 
spørsmål som er prioritert av Attac Norge· 

- Behandle søknader som økonomisk støtte fra forskjellige initiativ inne organisasjonen, 
- Sørge for åpen informasjonsflyt til lokallag, arbeidsgruppene og nettverkene, 
- Legge til rette for diskusjon og samarbeid mellom 

arbeidsgruppene og lokallagene i organisasjonen, støtte dem i deres arbeid 
gjennom å bidra med kompetanse og kontakter 
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Begrunnelse: 
Forslaget om å stryke paragrafen om Arbeidsutvalget følges opp av forslag om at styret endres fra 
sin nåværende modell.  Det nye styret som det legges opp i dette forslaget skal sørge for den 
daglige driften av organisasjonen. Styret består av færre medlemmer enn det nåværende, men flere 
enn det nåværende AU. Det møtes også oftere enn det nåværende styret, dette for å kunne drive 
organisasjonen. 
 

Forslaget kommer på bakgrunn av medarbeidersamtaler vår 2017, der det kom fram at svært mye 

av sekretariatets tid går med til å organisere styrets arbeid og mye av det er dobbeltarbeid for både 

AU og så på nytt for Styret. I Attacs tilfelle fremstår skillet mellom AU og styret heller overflødig, all 

den tid mye av den løpende virksomheten i stor grad ivaretas av sekretariatet og de ulike 

arbeidsgruppene. Det kom frem at skillet bidrar samtidig til at styremedlemmer som ikke sitter i AU 

i for liten grad blir involvert i diskusjoner og agenda. Med et styre som møtes oftere vil det også 

bidra til å skape et mer sosialt styret, som blir bedre kjent, føler mer tilhørighet til organisasjonen og 

slik kan bidra til å tiltrekke seg nye aktivister til organisasjonen.  

 

Relaterte forslag: Forslaget faller hvis forslag AU1 ikke vedtas.  

Redaksjonelle følgevedtak Ingen  

Styrets innstilling:  Anbefales vedtatt.  

Komiteens innstilling: Anbefales vedtatt. 
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Forslagsnummer: AU 3 

Forslagstiller: Styret  

Gjelder vedtekt (§): 6.2 
Styret 

Avsnitt: 2 

Gjeldende tekst: 
Medlemmene velges for ett år med mulighet for gjenvalg. 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
Halvparten av de ordinære mMedlemmene velges for ettto år på hvert landsmøte, med 
mulighet for gjenvalg. Varamedlemmer velges for ett år, med mulighet for gjenvalg. Leder 
og nestledere velges for ett år av gangen med mulighet for gjenvalg.  

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
 
Halvparten av de ordinære medlemmene velges for to år på hvert landsmøte, med 
mulighet for gjenvalg. Varamedlemmer velges for ett år, med mulighet for gjenvalg. Leder 
og nestledere velges for ett år av gangen med mulighet for gjenvalg. 

Begrunnelse: 
Toårige perioder vil sørge for mer kontinuitet i styret. 

Relaterte forslag:  AU2. Ved avstemning står forslaget for seg selv. Landsmøtet må 
også vedta at dette blir gjeldende fra periode 2019-2020.   

Redaksjonelle 
følgevedtak: 

Ingen  

Styrets innstilling: Anbefales vedtatt mot en avholden.  

Komiteens innstilling:  Anbefales vedtatt.  
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2. FORSLAG VEDRØRENDE FAGRÅD OG LANDSRÅD 
 

Her foreligger 4 forslag. 
Til voteringsorden: 
FAG 1 er selvstendig forslag. 
RÅD 1 stemmes over først, RÅD 2 og RÅD 3 faller om RÅD 1 ikke vedtas. 
RÅD 2 og 3 er selvstendige forslag om RÅD 1 vedtas. 
 
Merk at et underpunkt til §6 er foreslått strøket og et nytt underpunkt er foreslått. 
Landsmøtet bør sikre at alle punktene i §6 har riktig nummering. 
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Forslagsnummer: FAG 1  
Forslagstiller: Styret  

Gjelder vedtekt (§): 6.4 Fagråd Avsnitt: hele  

Gjeldende tekst: 
Fagrådet skal produsere og tilrettelegge for bruk av faglig solid dokumentasjon om tema 
innenfor Attac Norges interessefelt. 

Fagrådet opprettes av styret. Fagrådet kan fortløpende suppleres med nye medlemmer. Dette 
kan skje permanent eller i forbindelse med enkeltprosjekter. 

En representant fra Fagrådet har møte-, tale- og forslagsrett i Styret. 

 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
 

*Vedtekten strykes* 
 
 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
 
 

Begrunnelse: 
 
Dette er en ordning som i dag ikke fungerer eller i drift. Det har vært forsøk på å sette i 
gang fagrådet tidligere uten hell. Per i dag er det ikke nok ressurser eller fagpersoner til å 
holde fagrådet i gang. Etter diskusjon i på styremøtet november 2017, kom det frem av 
styret var positive til å fjerne fagrådet og heller bruke ressurser på lokal aktivitet. I tillegg vil 
det være mulig å involvere faglige dyktige mennesker i Attac gjennom andre arenaer og på 
andre måter. Attac Norge ønsker fortsatt å ha god faglig dokumentasjon om tema innenfor 
Attacs interessefelt, men dette bør nødvendigvis ikke organiseres gjennom et eget 
organisasjonsledd.  
 

MERKNAD: §6 og underparagrafer vil følgende endres ettersom de ulike forslagene 
fattes/faller.   

Relaterte forslag:  

Redaksjonelle 
følgevedtak (hvis dette 
vedtas MÅ også tekst 
endres i følgende 
paragrafer): 

 

 
Styrets innstilling:  Anbefales vedtatt 

 
Komiteens innstilling:  Anbefales vedtatt mot èn stemme 
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Forslagsnummer: RÅD 1 

Forslagstiller: Paul Magnus Gamlemshaug 

Endring: Forslag om oppretting av eit 
landsråd i eigen paragraf. Se 
MERKNAD.  

Avsnitt: Heilskapleg tekstforslag i §6 

Ny tekst: 
 
Landsrådet består av  

- styret  
- 3-8 representanter valgt av landsmøtet 
- 1-2 representanter fra hvert lokallag valgt av dem selv 
- 1 representant fra hver arbeidsgruppe valgt av dem selv 
- 1-2 representanter fra Fagrådet valgt av dem selv får stemmerett, men alle 

medlemmer i fagrådet kan møte med tale- og forslagsrett. 
 
Landsrådet skal sammen med Landsmøtet og Styret bidra til å forme og skape Attacs 
politikk på landsnivå.  

Landsrådet skal møtes 2 ganger per år, med mulighet for ekstra møte i ekstraordinære 
tilfeller.  

Styret fastsetter tidspunkt for møter i landsrådet og endelig saksliste for møtene etter å ha 
forespurt øvrige medlemmer av landsrådet på forhånd om forslag til aktuelle saker. 

Møtene forberedes av styret, og ledes av styreleder. Innkalling skjer ordinært 1 måned før, 
og endelig sakliste og saksdokumenter sendes ut minst 1 uke før møtet. 

Landsrådet kan fatte vedtak når det er lovlig innkalt og minst halvparten av medlemmene 
med stemmerett er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall blant de 
tilstedeværende, hvis ikke vedtektene krever noe annet. Ved stemmelikhet avgjør Leders 
stemme. 

Landsrådet kan  

- Diskutere aktuelle nasjonale og internasjonale politiske spørsmål som er viktige og 
innenfor plattformen for Attac Norge og den internasjonale Attac-bevegelsen, 
herunder vedta uttalelser på vegne av Attac Norge. 

- Diskutere politiske og organisasjonsmessige spørsmål i Attac Norge, som ikke kan 
vente til landsmøtet, men som bør ha en bredere forankring i organisasjonen enn 
bare Styret. 
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Begrunnelse: 
 
Målet med å ha eit landsråd er å ivareta eit større geografisk, fagleg og politisk mangfald av 
tillitsvalgte på landsplan i Attac Norge mellom landsmøta, i tillegg til å behalde eller fange opp 
ressurspersonar som av ulike årsakar ikkje har moglegheit til å delta som styremedlemmer i det nye 
styret. 
 
Eit landsråd har i første rekke i oppgåve å bidra i arbeidet med å forme og skape Attac Norges 
politiske praksis sentralt saman med styret og landsmøtet, og skape eit forum for diskusjon med 
styret, der representantar frå lokalla, arbeidsgrupper og fagråd blir meir involvert med ansvaret å 
bidra til utforming av politikken og utvikling og styrking av Attac Norges organisasjon. 
 
Med den nye styremodellen som er fremma forslag om med reduksjon av talet på styremedlemmer 
(jf «samanslåing» av AU og styret), pluss slik avviklinga av styremøta for det nye styret er beskrive, 
så vil Attac Norge mykje sannsynleg som oftast få eit styre som har svært snever geografisk 
spredning ut over Oslo-området.  
 
Dette gir ein auka risiko for at vedtak i styret blir smalt forankra i organisasjonen som heilskap. I 
Norge er det slik at mange politiske og organisasjonsmessige spørsmål blir vurdert ulikt i folkelege 
medlemsorganisasjonar mellom storbyar og øvrige delar av landet. 
 
Det er derfor viktig for å sikre ei god politisk og organisasjonsmessig utvikling av Attac Norge at det 
finst eit organ som har ei breiare geografisk, fagleg og politisk samansetning enn styret, og som kan 
bidra til å: 

- Sikre breiare forankring i viktige politiske og organisasjonsmessige spørsmål 
- Gje råd og innspel til styret som kan forbetre, og om naudsynt også bidra til å korrigere 

vedtak/standpunkt frå styret 
 
Det er viktig at heile styret deltar i landsrådet slik at dei einskilde styremedlemmene får innspel, 
forslag og synspunkt frå landsrådsmedlemmene direkte og ikkje fortolka gjennom at f.eks berre leiar 
og nestleiar deltar i landsrådet. Møta i landsrådet må naturleg nok haldast i samband med helg, og 
bør derfor avviklast slik at styret i flukt med dei 2 faste årlege møta i landsrådet også avviklar 2 av 
sine ordinære styremøte. 

 

MERKNAD:  §6 og underparagrafer vil følgende endres 
ettersom de ulike forslagene fattes/faller.   

 
Om FAG 1 blir vedtatt, bortfaller punktet; 1-2 

representanter fra Fagrådet valgt av dem selv får 
stemmerett, men alle medlemmer i fagrådet kan 

møte med tale- og forslagsrett. 

Relaterte forslag: Forslag RÅD 2 og RÅD 3 faller dersom forslaget ikke 
vedtas.  

Redaksjonelle følgevedtak I §6.2, og i §6.5. Se under.  

Styrets innstilling:  Anbefales ikke vedtatt.  
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Komiteens innstilling:  Anbefales ikke vedtatt mot èn stemme  

 

Følgevedtak fra forslagsnummer: RÅD 1 
Gjelder vedtekt (§): 6.2 Styret Avsnitt: 8 

Gjeldende tekst: 

Styret skal: 

 velge en økonomiansvarlig blant styrets medlemmer 
 velge en personalansvarlig blant styrets medlemmer 
 ha ansettelses- og arbeidsgiveransvar 
 overholde budsjettet for Attac Norge ut fra landsmøtets prioriteringer, og revidere 

budsjettet, 
 disponere organisasjonens midler i henhold til vedtekter og vedtak, 
 nedsette eventuelle underkomitéer og utnevne medlemmer til fagrådet og det 

faglige utvalget 
 holde kontakt med den internasjonale Attac bevegelsen og informere om Attac 

Norge sin virksomhet i internasjonale fora, 
 forberede og innkalle landsmøtet 

 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og 
overstreking): 
 
Styret skal: 

 velge en økonomiansvarlig blant styrets medlemmer 
 velge en personalansvarlig blant styrets medlemmer 
 ha ansettelses- og arbeidsgiveransvar 
 overholde budsjettet for Attac Norge ut fra landsmøtets prioriteringer, og revidere 

budsjettet, 
 disponere organisasjonens midler i henhold til vedtekter og vedtak, 
 nedsette eventuelle underkomitéer og utnevne medlemmer til fagrådet og det 

faglige utvalget 
 holde kontakt med den internasjonale Attac bevegelsen og informere om Attac 

Norge sin virksomhet i internasjonale fora, 
 forberede og innkalle landsmøtet 
 Forberede og innkalle til møter i landsrådet 

 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
 
Styret skal: 

 velge en økonomiansvarlig blant styrets medlemmer 
 velge en personalansvarlig blant styrets medlemmer 
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 ha ansettelses- og arbeidsgiveransvar 
 overholde budsjettet for Attac Norge ut fra landsmøtets prioriteringer, og revidere 

budsjettet, 
 disponere organisasjonens midler i henhold til vedtekter og vedtak, 
 nedsette eventuelle underkomitéer og utnevne medlemmer til fagrådet og det 

faglige utvalget 
 holde kontakt med den internasjonale Attac bevegelsen og informere om Attac 

Norge sin virksomhet i internasjonale fora, 
 forberede og innkalle landsmøtet 
 Forberede og innkalle til møter i landsrådet 

 

 
Følgevedtak fra forslagsnummer: RÅD 1 

Gjelder vedtekt (§): 6.5 

Landsmøtet 

Avsnitt: 8 

Gjeldende tekst: Landsmøtet skal: 

 godkjenne innkalling og dagsorden, 
 godkjenne årsberetning og regnskap, og vedta budsjett for kommende periode. 
 velge styret. Det skal tas hensyn til en balansert kjønns- og aldersfordeling og god 

geografisk spredning. 
 velge en kontrollkomité bestående av to medlemmer av Attac Norge med 

vararepresentanter, 
 velge en valgkomité bestående av tre medlemmer av Attac Norge med 

vararepresentanter i prioritert rekkefølge 
 behandle innkomne forslag fra medlemmene, lokallagene, arbeidsgruppene og 

styret, 
 vedta arbeidsplan for Attac Norge, 
 fastsette medlemskontingenten og fordelingen av denne mellom Attac Norge, 

lokallagene og arbeidsgruppene, 
 velge revisor. 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og 
overstreking): 
Landsmøtet skal: 

- godkjenne innkalling og dagsorden, 
- godkjenne årsberetning og regnskap, og vedta budsjett for kommende 

periode. 
velge styret og de medlemmer til Landsrådet som skal velges av 
landsmøtet. Det skal tas hensyn til en balansert kjønns- og 
aldersfordeling og god geografisk spredning. 

- . Det skal tas hensyn til en balansert kjønns- og aldersfordeling og god 
geografisk spredning. 
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- velge en kontrollkomité bestående av to medlemmer av Attac Norge med 
vararepresentanter, 

- velge en valgkomité bestående av tre medlemmer av Attac Norge med 
vararepresentanter i prioritert rekkefølge  

- behandle innkomne forslag fra medlemmene, lokallagene, 
arbeidsgruppene og styret, 

- vedta arbeidsplan for Attac Norge, 
- fastsette medlemskontingenten og fordelingen av denne mellom Attac 

Norge, lokallagene og arbeidsgruppene, 
- velge revisor. 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
Landsmøtet skal: 

- godkjenne innkalling og dagsorden, 
- godkjenne årsberetning og regnskap, og vedta budsjett for kommende 

periode. 
velge styret og de medlemmer til Landsrådet som skal velges av 
landsmøtet. Det skal tas hensyn til en balansert kjønns- og 
aldersfordeling og god geografisk spredning. 

- . Det skal tas hensyn til en balansert kjønns- og aldersfordeling og god 
geografisk spredning. 

- velge en kontrollkomité bestående av to medlemmer av Attac Norge med 
vararepresentanter, 

- velge en valgkomité bestående av tre medlemmer av Attac Norge med 
vararepresentanter i prioritert rekkefølge  

- behandle innkomne forslag fra medlemmene, lokallagene, 
arbeidsgruppene og styret, 

- vedta arbeidsplan for Attac Norge, 
- fastsette medlemskontingenten og fordelingen av denne mellom Attac 

Norge, lokallagene og arbeidsgruppene, 

velge revisor 

 
Følgevedtak fra forslagsnummer: RÅD 1 

Gjelder vedtekt (§): 6.5 

Landsmøtet 

Avsnitt: 5 

Gjeldende tekst: 

Valgkomiteens forslag til styre (med vararepresentanter), forretningsorden for 
møtet samt forslag til møteledere og landsmøtekomiteer skal sendes ut til alle 
lokallag og arbeidsgrupper minst to uker før landsmøtet. 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og 
overstreking): 
Valgkomiteens forslag til styre (med vararepresentanter) og representanter til 
landsråd, forretningsorden for møtet samt forslag til møteledere og 
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landsmøtekomiteer skal sendes ut til alle lokallag og arbeidsgrupper minst to uker 
før landsmøtet. 
 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
Valgkomiteens forslag til styre (med vararepresentanter) og representanter til 
landsråd, forretningsorden for møtet samt forslag til møteledere og 
landsmøtekomiteer skal sendes ut til alle lokallag og arbeidsgrupper minst to uker 
før landsmøtet. 
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Forslagsnummer: RÅD 2 

Forslagstiller: Paul Magnus Gamlemshaug 

Gjelder vedtekt (§): 6.5 Landsmøtet  Avsnitt: 6 

Gjeldende tekst: 
 
Alle valgte delegater og styremedlemmer har tale- og forslagsrett på landsmøtet, mens bare 
valgte delegater har stemmerett. Øvrige medlemmer kan møte som observatører uten tale-, 
forslags- eller stemmerett. Landsmøtet kan innvilge observatører talerett. 
 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
 
Alle valgte delegater og styremedlemmer har tale- og forslagsrett på landsmøtet, mens bare 
valgte delegater har stemmerett. Medlemmer av landsrådet valgt av landsmøtet har samme 
rettigheter på landsmøtet som valgte delegater. Øvrige medlemmer kan møte som 
observatører uten tale-, forslags- eller stemmerett. Landsmøtet kan innvilge observatører 
talerett. 
 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
 
Alle valgte delegater og styremedlemmer har tale- og forslagsrett på landsmøtet, mens bare 
valgte delegater har stemmerett. Medlemmer av landsrådet valgt av landsmøtet har samme 
rettigheter på landsmøtet som valgte delegater. Øvrige medlemmer kan møte som 
observatører uten tale-, forslags- eller stemmerett. Landsmøtet kan innvilge observatører 
talerett. 
 
 

Begrunnelse: 
 
Foreslås at medlemmer av landsrådet valgt av landsmøtet, har samme rettigheter som 
valgte delegater på landsmøtet.  
 

Relaterte forslag: Forslaget faller hvis forslag RÅD 1 ikke vedtas. 
Dersom RÅD1 vedtas, stemmes det over forslagene 

RÅD 2 og RÅD 3 hver for seg. 

Redaksjonelle følgevedtak (hvis 
dette vedtas MÅ også tekst endres i 
følgende paragrafer): 

 

Styrets innstilling:  
Anbefales ikke vedtatt.  

 
Komiteens innstilling:  Anbefales ikke vedtatt mot èn stemme  
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Forslagsnummer: RÅD 3 

Forslagstiller: Paul Magnus Gamlemshaug 

Gjelder vedtekt (§): 6.2 Styret Avsnitt: 5 

Gjeldende tekst: 
 
Alle godkjente aktive lokallag og arbeidsgrupper kan sende en observatør uten tale-, forslags- 
og stemmerett på styremøtene i Attac Norge. Styret kan vedta å lukke møtet dersom det 
behandles personalsaker. Styremøtene skal videre ha et fast punkt hvor lokallag og 
arbeidsgrupper kan legge frem synspunkter, viktige erfaringer og forslag til fellesaktiviteter. 
 
 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
 
Alle godkjente aktive lokallag og arbeidsgrupper, og landsrådet kan sende en observatør uten 
tale-, forslags- og stemmerett på styremøtene i Attac Norge. Styret kan vedta å lukke møtet 
dersom det behandles personalsaker. Styremøtene skal videre ha et fast punkt hvor lokallag og 
arbeidsgrupper kan legge frem synspunkter, viktige erfaringer og forslag til fellesaktiviteter. 
 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
 
Alle godkjente aktive lokallag og arbeidsgrupper, og landsrådet kan sende en observatør uten 
tale-, forslags- og stemmerett på styremøtene i Attac Norge. Styret kan vedta å lukke møtet 
dersom det behandles personalsaker. Styremøtene skal videre ha et fast punkt hvor lokallag og 
arbeidsgrupper kan legge frem synspunkter, viktige erfaringer og forslag til fellesaktiviteter. 
 

Begrunnelse: 
 
Foreslås at også landsrådet kan sende en observatør til styremøtene.  
 

Relaterte forslag: Forslaget faller hvis forslag RÅD1 ikke vedtas.  
Dersom RÅD1 vedtas, stemmes det over forslagene RÅD 2 og 

RÅD 3 hver for seg.  

Redaksjonelle 
følgevedtak (hvis dette 
vedtas MÅ også tekst 
endres i følgende 
paragrafer): 

 

Styrets innstilling:  
Anbefales ikke vedtatt  

Komiteens innstilling: 
Anbefales ikke vedtatt mot èn stemme 
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3. DISIPLINÆRTILTAK MEDLEMMER OG STYREMEDLEMMER 
 

Her foreligger 1 forslag 
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Forslagsnummer: DISIPLINÆR 1 

Forslagstiller: Styret  

Gjelder vedtekt (§): 8 Avsnitt: 

Gjeldende tekst: 
§8. EKSKLUSJON AV MEDLEMMER 

Medlemmer som opptrer grovt i strid med organisasjonens grunnprinsipper og/eller grovt 
misbruker organisasjonens navn kan ekskluderes fra Attac Norge. Vedtak om eksklusjon fattes av 
styret i Attac Norge med minimum to tredels flertall. Medlemmet har rett til å bli hørt før forslaget 
om eksklusjon behandles. Vedtak om eksklusjon kan klages inn for landsmøtet, som fatter endelig 
vedtak med minimum to tredels flertall. 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
§8. EKSKLUSJON AV MEDLEMMER 

Medlemmer som opptrer grovt i strid med organisasjonens grunnprinsipper og/eller grovt 
misbruker organisasjonens navn kan ekskluderes fra Attac Norge. Vedtak om eksklusjon fattes av 
styret i Attac Norge med minimum to tredels flertall. Medlemmet har rett til å bli hørt før forslaget 
om eksklusjon behandles. Vedtak om eksklusjon kan klages inn for landsmøtet, som fatter endelig 
vedtak med minimum to tredels flertall. 

§8. DISIPLINÆRTILTAK 
§8.1 DISIPLINÆRTILTAK  MEDLEMMER 
Dersom et medlem opptrer grovt i strid med organisasjonens grunnprinsipper, grovt misbruker 
organisasjonens navn og/eller bryter vedtektene, kan styret i Attac Norge iverksette disiplinærtiltak. 
Disse er: advarsel, tilbaketrekking av verv, tidsbegrenset suspensjon eller eksklusjon. Vedtak om 
disiplinærtiltak skal være skriftlige med begrunnelse. Den forslaget om disiplinærtiltak rettes mot, 
skal gis anledning til å forklare seg både muntlig og skriftlig for styret i Attac Norge. Disiplinærtiltak 
krever to tredels flertall i styret i Attac Norge. 
Den det angår, kan klage inn avgjørelser etter denne bestemmelse til landsmøtet. Eventuell klage 
gis ikke oppsettende virkning. Før landsmøtet behandler en klage skal også kontrollkomiteen ha 
uttalt seg. Landsmøtet fatter endelig vedtak med minimum to tredels flertall. 

 
§8.2 DISIPLINÆRTILTAK SENTRALT VALGTE STYREMEDLEMMER 
Dersom et sentralt valgt styremedlem opptrer grovt i strid med organisasjonens grunnprinsipper, 
grovt misbruker organisasjonens navn, bryter vedtektene og/eller opptrer i strid med Attac Norges 
etiske retningslinjer, kan styret i Attac Norge iverksette disiplinærtiltak. Disse er: advarsel, 
tilbaketrekking av verv, tidsbegrenset suspensjon eller eksklusjon. Vedtak om disiplinærtiltak skal 
være skriftlige med begrunnelse. Den forslaget om disiplinærtiltak rettes mot, skal gis anledning til å 
forklare seg både muntlig og skriftlig for styret i Attac Norge. Disiplinærtiltak krever to tredels 
flertall i styret i Attac Norge. 
Den det angår, kan klage inn avgjørelser etter denne bestemmelse til landsmøtet. Eventuell klage 
gis ikke oppsettende virkning. Før landsmøtet behandler en klage skal også kontrollkomiteen ha 
uttalt seg. Landsmøtet fatter endelig vedtak med minimum to tredels flertall. 
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Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
§8. DISIPLINÆRTILTAK 
§8.1 DISIPLINÆRTILTAK  MEDLEMMER 
Dersom et medlem opptrer grovt i strid med organisasjonens grunnprinsipper, grovt misbruker 
organisasjonens navn og/eller bryter vedtektene, kan styret i Attac Norge iverksette disiplinærtiltak. 
Disse er: advarsel, tilbaketrekking av verv, tidsbegrenset suspensjon eller eksklusjon. Vedtak om 
disiplinærtiltak skal være skriftlige med begrunnelse. Den forslaget om disiplinærtiltak rettes mot, 
skal gis anledning til å forklare seg både muntlig og skriftlig for styret i Attac Norge. Disiplinærtiltak 
krever to tredels flertall i styret i Attac Norge. 
Den det angår, kan klage inn avgjørelser etter denne bestemmelse til landsmøtet. Eventuell klage 
gis ikke oppsettende virkning. Før landsmøtet behandler en klage skal også kontrollkomiteen ha 
uttalt seg. Landsmøtet fatter endelig vedtak med minimum to tredels flertall. 

 
§8.2 DISIPLINÆRTILTAK SENTRALT VALGTE STYREMEDLEMMER 
Dersom et sentralt valgt styremedlem opptrer grovt i strid med organisasjonens grunnprinsipper, 
grovt misbruker organisasjonens navn, bryter vedtektene og/eller opptrer i strid med Attac Norges 
etiske retningslinjer, kan styret i Attac Norge iverksette disiplinærtiltak. Disse er: advarsel, 
tilbaketrekking av verv, tidsbegrenset suspensjon eller eksklusjon. Vedtak om disiplinærtiltak skal 
være skriftlige med begrunnelse. Den forslaget om disiplinærtiltak rettes mot, skal gis anledning til å 
forklare seg både muntlig og skriftlig for styret i Attac Norge. Disiplinærtiltak krever to tredels 
flertall i styret i Attac Norge. 
Den det angår, kan klage inn avgjørelser etter denne bestemmelse til landsmøtet. Eventuell klage 
gis ikke oppsettende virkning. Før landsmøtet behandler en klage skal også kontrollkomiteen ha 
uttalt seg. Landsmøtet fatter endelig vedtak med minimum to tredels flertall. 

 

Begrunnelse: 
Dette åpner for andre sanksjoner enn eksklusjon av medlemmer. 

Relaterte forslag: - 

Redaksjonelle følgevedtak - 

Komiteens innstilling:  Anbefales vedtatt.  

Styrets innstilling:  Anbefales vedtatt.  
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4. ANDRE / REDAKSJONELLE FORSLAG 
 

Her foreligger 6 ulike forslag til endringer. 
 
Til voteringsorden: 
Alle forslagene er selvstendige forslag. 
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Forslagsnummer: ANNET 1 

Forslagstiller: Styret 

Gjelder vedtekt (§): 6.5 Landsmøtet Avsnitt: 7 

Gjeldende tekst: 
Alle valgte delegater og styremedlemmer har tale- og forslagsrett på landsmøtet, mens bare valgte 
delegater har stemmerett. Øvrige medlemmer kan møte som observatører uten tale-, forslags- eller 
stemmerett. Landsmøtet kan innvilge observatører talerett. 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
Alle valgte delegater og styremedlemmer har tale- og forslagsrett på landsmøtet, mens bare valgte 
delegater har stemmerett. Øvrige medlemmer kan møte som observatører uten tale-, forslags- eller 
stemmerett. Landsmøtet kan innvilge observatører talerett. Ansatte i Attac Norge regnes som 
observatører med talerett med mindre annet blir vedtatt av landsmøtet. 
 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
Alle valgte delegater og styremedlemmer har tale- og forslagsrett på landsmøtet, mens bare valgte 
delegater har stemmerett. Øvrige medlemmer kan møte som observatører uten tale-, forslags- eller 
stemmerett. Landsmøtet kan innvilge observatører talerett. Ansatte i Attac Norge regnes som 
observatører med talerett med mindre annet blir vedtatt av landsmøtet. 

Begrunnelse: 
Dette har vært gjeldende praksis og er fornuftig (så vi kan svare på spørsmål for eksempel). Nå slipper 
landsmøtet å vedta det hver gang. 

Relaterte forslag: Ingen 

Redaksjonelle følgevedtak: Ingen  

Styrets innstilling:  Anbefales vedtatt. 

Komiteen innstilling:  Anbefales vedtatt.  
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Forslagsnummer: ANNET 2 

Forslagstiller: Styret  

Gjelder vedtekt (§): 2 Formål Avsnitt: 1 

Gjeldende tekst: 
Attac Norge bygger på de politiske grunnprinsippene og målene for den internasjonale Attac-bevegelsen.  

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
Attac Norge bygger på de politiske grunnprinsippene og målene for den internasjonale Attac-bevegelsen, 
som nedfelt i den internasjonale plattformen. 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
Attac Norge bygger på de politiske grunnprinsippene og målene for den internasjonale Attac-bevegelsen, 
som nedfelt i den internasjonale plattformen. 

Begrunnelse: 
En presisering av hva som menes. 

Relaterte forslag: Ingen 

Redaksjonelle følgevedtak: Ingen 

Styrets innstilling:  Anbefales vedtatt 

Komiteens innstilling:  Anbefales vedtatt.  
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Forslagsnummer: ANNET 3 

Forslagstiller: Styret  

Gjelder vedtekt (§): 7.2 Kontingent Avsnitt: 1 

Gjeldende tekst: 
Medlemskontingent til Attac Norge fastsettes av landsmøtet og betales for ett år av gangen. 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 

 
Medlemskontingent til Attac Norge fastsettes av landsmøtet og betales for ett år av gangen. 
Medlemskontingenten kan også betales månedlig. Man må ha betalt 10 av siste 12 måneder, eller 
en sum tilsvarende årlig kontingent i løpet av siste 12 måneder, for å regnes som betalende medlem 
hvis man betaler kontingent månedlig. 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
Medlemskontingent til Attac Norge fastsettes av landsmøtet og betales for ett år av gangen. 
Medlemskontingenten kan også betales månedlig. Man må ha betalt 10 av siste 12 måneder for å 
regnes som betalende medlem hvis man betaler månedlig. 

Begrunnelse: 
Månedlig medlemskap knyttet til avtalegiro/faste innbetalinger vil være en fordel økonomisk og 
administrativt. 

Relaterte forslag: Ingen 

Redaksjonelle følgevedtak  Ingen  

Styrets innstilling:  Anbefales vedtatt mot èn avholden.  

Komiteens innstilling:  Anbefales vedtatt.  
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Forslagsnummer: ANNET 4 

Forslagstiller: Styret  

Gjelder vedtekt (§): 6.2 styret  Avsnitt: 8 

Gjeldende tekst: 
Styret skal: 

 velge en økonomiansvarlig blant styrets medlemmer 
 velge en personalansvarlig blant styrets medlemmer 
 ha ansettelses- og arbeidsgiveransvar 
 overholde budsjettet for Attac Norge ut fra landsmøtets prioriteringer, og revidere budsjettet, 
 disponere organisasjonens midler i henhold til vedtekter og vedtak, 
 nedsette eventuelle underkomitéer og utnevne medlemmer til fagrådet og det faglige utvalget 
 holde kontakt med den internasjonale Attac bevegelsen og informere om Attac Norge sin virksomhet i 

internasjonale fora, 
 forberede og innkalle landsmøtet. 
  

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
Styret skal: 

 velge en økonomiansvarlig blant styrets medlemmer 
 velge en personalansvarlig blant styrets medlemmer 
 beslutte hvem som har signatur og prokurarett 
 ha ansettelses- og arbeidsgiveransvar 
 overholde budsjettet for Attac Norge ut fra landsmøtets prioriteringer, og revidere budsjettet, 
 disponere organisasjonens midler i henhold til vedtekter og vedtak, 
 nedsette eventuelle underkomitéer og utnevne medlemmer til fagrådet og det faglige utvalget 
 holde kontakt med den internasjonale Attac bevegelsen og informere om Attac Norge sin virksomhet i 

internasjonale fora, 
 forberede og innkalle landsmøtet. 
  

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
Styret skal: 

 velge en økonomiansvarlig blant styrets medlemmer 
 velge en personalansvarlig blant styrets medlemmer 
 beslutte hvem som har signatur og prokurarett 
 ha ansettelses- og arbeidsgiveransvar 
 overholde budsjettet for Attac Norge ut fra landsmøtets prioriteringer, og revidere budsjettet, 
 disponere organisasjonens midler i henhold til vedtekter og vedtak, 
 nedsette eventuelle underkomitéer og utnevne medlemmer til fagrådet 
 holde kontakt med den internasjonale Attac bevegelsen og informere om Attac Norge sin virksomhet i 

internasjonale fora, 
 forberede og innkalle landsmøtet. 
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Begrunnelse: En vedtektsfesting av nåværende praksis.  

Relaterte forslag:  

Redaksjonelle følgevedtak (hvis 
dette vedtas MÅ også tekst 
endres i følgende paragrafer): 

 

Styrets innstilling:  
Anbefales vedtatt 

Komiteens innstilling:  
Anbefales vedtatt.  
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Forslagsnummer: ANNET 5 
Forslagstiller: Styret 

Gjelder vedtekt (§): 6.5 Landsmøtet Avsnitt: 2-4 

Gjeldende tekst: 
Landsmøtet kunngjøres med minst 3 måneders varsel. Kunngjøringen sendes til alle registrerte 
lokallag og arbeidsgrupper og skal inneholde sted for landsmøtet, foreløpig dagsorden og frist 
for forslag til landsmøtet. 

Endelig innkalling sendes ut minst 1 måned før landsmøtet til alle lokallag og arbeidsgrupper og 
skal inneholde dagsorden, oversikt over delegatfordeling per lokallag og delegatfordeling per 
arbeidsgruppe, innsendte forslag til vedtak, frist for påmelding og forslag til landsmøtet. 

Regnskap og budsjett sendes ut til alle lokallag og arbeidsgrupper så snart det er klart, og minst 
en uke før landsmøte. 

Valgkomiteens forslag til styre (med vararepresentanter), forretningsorden for møtet samt 
forslag til møteledere og landsmøtekomiteer skal sendes ut til alle lokallag og arbeidsgrupper 
minst to uker før landsmøtet. 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
 
Landsmøtet kunngjøres med minst 3 måneders varsel. Kunngjøringen sendes til alle registrerte 
medlemmer, lokallag og arbeidsgrupper og skal inneholde sted for landsmøtet, foreløpig 
dagsorden og frist for forslag til landsmøtet. 

Endelig innkalling sendes ut minst 1 måned før landsmøtet til alle medlemmer, lokallag og 
arbeidsgrupper og skal inneholde dagsorden, oversikt over delegatfordeling per lokallag og 
delegatfordeling per arbeidsgruppe, innsendte forslag til vedtak, frist for påmelding og forslag 
til landsmøtet. 

Regnskap og budsjett sendes ut til alle påmeldte delegater, lokallag og arbeidsgrupper så snart 
det er klart, og minst en uke før landsmøte. 

Valgkomiteens forslag til styre (med vararepresentanter), forretningsorden for møtet samt 
forslag til møteledere og landsmøtekomiteer skal sendes ut til alle påmeldte delegater, lokallag 
og arbeidsgrupper minst to uker før landsmøtet. 
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Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
 
Landsmøtet kunngjøres med minst 3 måneders varsel. Kunngjøringen sendes til alle registrerte 
medlemmer, lokallag og arbeidsgrupper og skal inneholde sted for landsmøtet, foreløpig 
dagsorden og frist for forslag til landsmøtet. 

Endelig innkalling sendes ut minst 1 måned før landsmøtet til alle medlemmer, lokallag og 
arbeidsgrupper og skal inneholde dagsorden, oversikt over delegatfordeling per lokallag og 
delegatfordeling per arbeidsgruppe, innsendte forslag til vedtak, frist for påmelding og forslag 
til landsmøtet. 

Regnskap og budsjett sendes ut til alle påmeldte delegater, lokallag og arbeidsgrupper så snart 
det er klart, og minst en uke før landsmøte. 

Valgkomiteens forslag til styre (med vararepresentanter), forretningsorden for møtet samt 
forslag til møteledere og landsmøtekomiteer skal sendes ut til alle påmeldte delegater, lokallag 
og arbeidsgrupper minst to uker før landsmøtet. 
 
 

Begrunnelse: 
 
 Å sende innkallingen til alle medlemmer, er gjeldende praksis i dag, derav forslag om å 
vedtektsfeste dette.   
 
 

Relaterte forslag: Ingen   

Redaksjonelle følgevedtak (hvis dette 
vedtas MÅ også tekst endres i 
følgende paragrafer): 

Ingen.  

Komiteens innstilling:  
Anbefales vedtatt.  

Styrets innstilling:  
Anbefales vedtatt.   
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Forslagsnummer: ANNET 6 
Forslagstiller: Styret 

Gjelder vedtekt (§): 3 Hovedkontoret Avsnitt: 2 

Gjeldende tekst: 
 

Alle ansatte i Attac skal ha stillingsinstruks og arbeidsavtale. 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
 

Alle ansatte i Attac skal ha stillingsbeskrivelse og arbeidsavtale. Lønnede tillitsvalgte skal 
ha arbeidsavtale hvor arbeidsoppgaver og ansvarsområder er nedfelt.  

 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
 

Alle ansatte i Attac skal ha stillingsbeskrivelse og arbeidsavtale. Lønnede tillitsvalgte skal 
ha arbeidsavtale hvor arbeidsoppgaver og ansvarsområder er nedfelt.  

 

Begrunnelse: 
Sikre vilkår for lønnede tillitsvalgte, i all hovedsak leder. Følger dagens praksis. 
 
 

Relaterte forslag:  

Redaksjonelle 
følgevedtak:  

Styrets innstilling:  
Anbefales vedtatt 

 
Komiteens innstilling:  Anbefales vedtatt.   
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5. ORDNINGEN MED ASSOSIERT MEDLEMSKAP /OBSERVATØR 
LANDSMØTET 
 

Her foreligger to forslag. 
 
Til voteringsorden: 
ASSOSIERTE 1 bør stemmes over før ASSOSIERTE 2. Begge forslagene kan vedtas selvstendig, men de 
foreslått endringene er tenkt å erstatte ordningen med assosiert medlemskap.  
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Forslagsnummer: ASSOSIERTE 1 

Forslagstiller: Styret  

Gjelder vedtekt (§): 7.3 Støttemedlemskap og assosiert 
medlemskap 

Avsnitt: hele  

Gjeldende tekst: 
§7.3 STØTTEMEDLEMSKAP OG ASSOSIERT MEDLEMSKAP 

Organisasjoner, institusjoner, bedrifter, kommuner og bydeler kan bli støttemedlemmer av Attac 
Norge. Kontingenten fastsettes av styret. Organisasjoner og ideelle institusjoner kan i tillegg bli 
assosierte medlemmer. Disse har rett til å møte med en observatør med tale- og forslagsrett på 
medlemsmøter og landsmøter i Attac Norge. 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
§7.3 STØTTEMEDLEMSKAP OG ASSOSIERT MEDLEMSKAP 
Organisasjoner, institusjoner, bedrifter, kommuner og bydeler kan bli støttemedlemmer av Attac 
Norge. Kontingenten fastsettes av styret. Organisasjoner og ideelle institusjoner kan i tillegg bli 
assosierte medlemmer. Disse har rett til å møte med en observatør med tale- og forslagsrett på 
medlemsmøter og landsmøter i Attac Norge. 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
 

Begrunnelse: 
Ordningen med assosierte medlemmer fungerer ikke. Vi foreslår derfor å avvikle den og erstatte 
den med en ordning som gir de som har støttet oss i løpet av et år rett til å møte som observatør på 
landsmøtet (forslag assosierte 2) 

MERKNAD: Paragrafnummer §7.3 fjernes om forslaget vedtas.  

Relaterte forslag: Assosierte 2 

Redaksjonelle følgevedtak: 
 

Styrets innstilling:  Anbefales vedtatt  

Komiteens innstilling:  Anbefales vedtatt.  
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Forslagsnummer: ASSOSIERTE 2 

Forslagstiller: Styret  

Gjelder vedtekt (§): 6.5 Landsmøtet  Avsnitt: 7 

Gjeldende tekst: 

Alle valgte delegater og styremedlemmer har tale- og forslagsrett på landsmøtet, mens bare valgte 

delegater har stemmerett. Øvrige medlemmer kan møte som observatører uten tale-, forslags- eller 

stemmerett. Landsmøtet kan innvilge observatører talerett. 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 

  

Alle valgte delegater og styremedlemmer har tale- og forslagsrett på landsmøtet, mens bare valgte 

delegater har stemmerett. Øvrige medlemmer kan møte som observatører uten tale-, forslags- eller 

stemmerett. Organisasjoner og ideelle institusjoner som har støttet Attac Norge økonomisk, uten bindinger 

og med en sum minst tilsvarende medlemskontingent uten rabatter, i gjeldende periode, kan hver møte 

med en observatør. Organisasjoner, institusjoner, bedrifter, kommuner og bydeler som har samarbeidet 

med Attac Norge politisk i gjeldende periode kan også møte med en observatør hver. Styret kan godkjenne 

hvem som er Attacs samarbeidspartnere. Landsmøtet kan innvilge observatører talerett og forslagsrett. 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 

  

Alle valgte delegater og styremedlemmer har tale- og forslagsrett på landsmøtet, mens bare valgte 

delegater har stemmerett. Øvrige medlemmer kan møte som observatører uten tale-, forslags- eller 

stemmerett. Organisasjoner og ideelle institusjoner som har støttet Attac Norge økonomisk, uten bindinger 

og med en sum minst tilsvarende medlemskontingent uten rabatter, i gjeldende periode, kan hver møte 

med en observatør. Organisasjoner, institusjoner, bedrifter, kommuner og bydeler som har samarbeidet 

med Attac Norge politisk i gjeldende periode kan også møte med en observatør hver. Styret kan godkjenne 

hvem som er Attacs samarbeidspartnere. Landsmøtet kan innvilge observatører talerett og forslagsrett. 

Begrunnelse: 

Dette erstatter assosierte medlemmer, men gir det en litt mer flytende form der organisasjoner som har 

støttet oss i løpet av året eller samarbeidspartnere kan møte på landsmøtet.  

Det åpner også for at de kan få talerett og få komme med forslag, hvis landsmøtet godkjenner det.  

 

 

Relaterte forslag: Assosierte 1 

Redaksjonelle følgevedtak:  Ingen 

Styrets innstilling:  Anbefales vedtatt.  

Komiteens innstilling:  Anbefales vedtatt.  
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6. LOKALLAG, ARBEIDSGRUPPER OG KONTINGENT 
 

Her foreligger 7 forslag. 
Til voteringsorden: 
LAG 1 – 4 er selvstendige forslag. 
KONTINGENT 1 og KONTINGENT 2 bør sees i sammenheng, og KONTINGENT 1 stemmes over 
før KONTINGENT 2. 
KONTINGENT 3 er et selvstendig forslag.  
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Forslagsnummer: LAG 1 
Forslagstiller: Styret  

Gjelder vedtekt (§): 6.1 Lokal organisasjon  Avsnitt: 6 

Gjeldende tekst: 
§6.1 LOKAL ORGANISASJON 

Attac Norge er en landsdekkende organisasjon. 

Aktive lokallag er Attac Norges demokratiske fundament. Et lokallag regnes som aktivt hvis det 
har avholdt minst ett medlemsmøte det siste året og har minst fem betalende medlemmer. 

Lokallagene står fritt til selv å velge organisasjonsform, arbeidsmetoder, samarbeidspartnere og 
politisk fokus innenfor rammene av Attac Norges vedtekter og plattform. 

Alle lokallag/arbeidsgrupper som bruker Attacs navn skal være godkjent av Attac Norges styre. 
Initiativ kan forhåndsgodkjennes av AU, men endelig avgjørelse tas av styret. Styret kan oppløse 
arbeidsgrupper som opererer i strid med Attac Norges grunnprinsipper eller gjør skade på 
organisasjonen. Dette kan klages inn for landsmøtet. 

Lokallag med egne vedtekter skal sende disse til styret for godkjenning. Styret kan vedta å 
nekte å registrere et lokallag dersom det finner at lokallagets vedtekter, plattform og/eller 
formål strider mot Attac Norges vedtekter og plattform. Et slikt vedtak kan ankes inn for 
landsmøtet. Dersom et lokallag ikke har avholdt medlemsmøte på ett år, kan styret i Attac 
Norge velge å kalle inn til medlemsmøte i lokallaget. 

Det kan opprettes arbeidsgrupper innenfor Attac Norge på tvers av lokallagsstrukturen. 
Arbeidsgruppene kan dannes med utgangspunkt i tema, kompetanse, geografi, konkrete 
aksjoner eller politisk påvirkningsarbeid. Arbeidsgrupper arbeider med politiske saker på 
landsomfattende eller internasjonalt nivå, skal godkjennes av styret. 
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Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
§6.1 LOKAL ORGANISASJON  
 
Attac Norge er en landsdekkende organisasjon. 
 
Aktive lokallag er Attac Norges demokratiske fundament. Et lokallag regnes som aktivt hvis 
det har avholdt minst ett medlemsmøte det siste året og har minst fem betalende 
medlemmer. 
 
Lokallagene står fritt til selv å velge organisasjonsform, arbeidsmetoder, samarbeidspartnere og 
politisk fokus innenfor rammene av Attac Norges vedtekter og plattform. 

Det kan opprettes arbeidsgrupper innenfor Attac Norge på tvers av lokallagsstrukturen. 
Arbeidsgruppene kan dannes med utgangspunkt i tema, kompetanse, geografi, konkrete 
aksjoner eller politisk påvirkningsarbeid.  

Alle lokallag/arbeidsgrupper som bruker Attacs navn skal være godkjent av Attac Norges 
styre. Initiativ kan forhåndsgodkjennes av AU, men endelig avgjørelse tas av styret. Styret 
kan oppløse arbeidsgrupper som opererer i strid med Attac Norges grunnprinsipper eller 
gjør skade på organisasjonen. Dette kan klages inn for landsmøtet. 

Lokallag med egne vedtekter skal sende disse til styret for godkjenning. Styret kan vedta å 
nekte å registrere et lokallag dersom det finner at lokallagets vedtekter, plattform og/eller 
formål strider mot Attac Norges vedtekter og plattform. Et slikt vedtak kan ankes inn for 
landsmøtet. Dersom et lokallag ikke har avholdt medlemsmøte på ett år, kan styret i Attac 
Norge velge å kalle inn til medlemsmøte i lokallaget. 

Det kan opprettes arbeidsgrupper innenfor Attac Norge på tvers av lokallagsstrukturen. 
Arbeidsgruppene kan dannes med utgangspunkt i tema, kompetanse, geografi, konkrete 
aksjoner eller politisk påvirkningsarbeid. Arbeidsgrupper arbeider med politiske saker på 
landsomfattende eller internasjonalt nivå, skal godkjennes av styret. 
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Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
 
§6.1 LOKAL ORGANISASJON  

Attac Norge er en landsdekkende organisasjon. 

Aktive lokallag er Attac Norges demokratiske fundament. Et lokallag regnes som aktivt hvis det 
har avholdt minst ett medlemsmøte det siste året og har minst fem betalende medlemmer. 

Lokallagene står fritt til selv å velge organisasjonsform, arbeidsmetoder, samarbeidspartnere og 
politisk fokus innenfor rammene av Attac Norges vedtekter og plattform. 

Det kan opprettes arbeidsgrupper innenfor Attac Norge på tvers av lokallagsstrukturen. 
Arbeidsgruppene kan dannes med utgangspunkt i tema, kompetanse, geografi, konkrete 
aksjoner eller politisk påvirkningsarbeid.  

Alle lokallag/arbeidsgrupper som bruker Attacs navn skal være godkjent av Attac Norges styre. 
Initiativ kan forhåndsgodkjennes av AU, men endelig avgjørelse tas av styret. Styret kan oppløse 
arbeidsgrupper som opererer i strid med Attac Norges grunnprinsipper eller gjør skade på 
organisasjonen. Dette kan klages inn for landsmøtet. 

Lokallag med egne vedtekter skal sende disse til styret for godkjenning. Styret kan vedta å 
nekte å registrere et lokallag dersom det finner at lokallagets vedtekter, plattform og/eller 
formål strider mot Attac Norges vedtekter og plattform. Et slikt vedtak kan ankes inn for 
landsmøtet. Dersom et lokallag ikke har avholdt medlemsmøte på ett år, kan styret i Attac 
Norge velge å kalle inn til medlemsmøte i lokallaget. 

 

MERKNAD: Om forslaget AU1 og AU2 vedtas utgår setningen om forhåndsgodkjenning av AU.  
 

Begrunnelse: 
 
Redaksjonell endring. Arbeidsgrupper må defineres før de kan sies noe mer om. Det står 
også allerede at alle arbeidsgrupper må godkjennes av styret, så å setningen om 
landsomfattende eller internasjonalt nivå kan strykes. 
 

Relaterte forslag:  

Redaksjonelle følgevedtak (hvis dette 
vedtas MÅ også tekst endres i 
følgende paragrafer): 

Ingen  

Komiteens innstilling:  Anbefales vedtatt. 

Styrets innstilling:  
Anbefales vedtatt, innstilt mot èn avholdne.  
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Forslagsnummer: LAG 2 

Forslagstiller: Styret  

Gjelder vedtekt (§): 6.1 Lokal organisasjon  Avsnitt: tittel 

Gjeldende tekst: 
§6.1 LOKAL ORGANISASJON 

 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
§6.1 LOKAL ORGANISASJON OG ARBEIDSGRUPPER 
 
 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
 
§6.1 LOKAL ORGANISASJON OG ARBEIDSGRUPPER 
 

Begrunnelse: 
 
Paragrafen omhandler arbeidsgrupper også. 
 

Relaterte forslag:  

Redaksjonelle følgevedtak (hvis 
dette vedtas MÅ også tekst 
endres i følgende paragrafer):  

Komiteens innstilling:  Anbefales vedtatt.  

Styrets innstilling:  Anbefales vedtatt.  
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Forslagsnummer: LAG 3 

Forslagstiller: Styret  

Gjelder vedtekt (§): 6.1 Lokal Organisasjon  Avsnitt: 4 

Gjeldende tekst: 
 
Alle lokallag/arbeidsgrupper som bruker Attacs navn skal være godkjent av Attac Norges styre.  

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
 
Alle lokallag/arbeidsgrupper som bruker Attacs navn, eller på annen måte er en del av Attac 
Norge, skal være godkjent av Attac Norges styre. 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
 
Alle lokallag/arbeidsgrupper som bruker Attacs navn, eller på annen måte er en del av Attac 
Norge, skal være godkjent av Attac Norges styre. 

MERKNAD: 
Hvis AU og styre slås sammen (Forslag AU 1) så utgår setningen om AUs 
forhåndsgodkjenning. 

Begrunnelse: 
Nå kan man unngå å være underlagt denne vedtekten hvis man ikke bruker navnet, men 
fortsatt er del av organisasjonen. Så en presisering. 
 

Relaterte forslag:  

Redaksjonelle følgevedtak (hvis 
dette vedtas MÅ også tekst 
endres i følgende paragrafer): 

 

Komiteens innstilling:  Anbefales vedtatt.  

Styrets innstilling:  
Anbefales vedtatt.  
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Forslagsnummer: LAG 4 
Forslagstiller: Styret  

Gjelder vedtekt (§): 6.1 Avsnitt: 4-6 

Gjeldende tekst: 
Styret kan oppløse arbeidsgrupper som opererer i strid med Attac Norges grunnprinsipper eller 
gjør skade på organisasjonen. Dette kan klages inn for landsmøtet. 

Lokallag med egne vedtekter skal sende disse til styret for godkjenning. Styret kan vedta å 
nekte å registrere et lokallag dersom det finner at lokallagets vedtekter, plattform og/eller 
formål strider mot Attac Norges vedtekter og plattform. Et slikt vedtak kan ankes inn for 
landsmøtet. Dersom et lokallag ikke har avholdt medlemsmøte på ett år, kan styret i Attac 
Norge velge å kalle inn til medlemsmøte i lokallaget.  

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
 
Styret kan nekte å godkjenne et lokallag eller en arbeidsgruppe dersom det finner at 
lagets/gruppens formål strider mot Attac Norges vedtekter og plattform. Et slikt vedtak kan 
klages inn for landsmøtet. 

Styret kan oppløse lokallag og arbeidsgrupper som opererer i strid med Attac Norges 
grunnprinsipper eller gjør skade på organisasjonen. Dette kan klages inn for landsmøtet.  

Lokallag med egne vedtekter skal sende disse til styret for godkjenning. Styret kan vedta å 
nekte å registrere et lokallag dersom det finner at lokallagets vedtekter, plattform og/eller 
formål strider mot Attac Norges vedtekter og plattform. Et slikt vedtak kan ankes inn for 
landsmøtet. Dersom et lokallag ikke har avholdt medlemsmøte på ett år, kan styret i Attac 
Norge velge å kalle inn til medlemsmøte i lokallaget. Hvis ingen møter på medlemsmøtet, 
eller hvis medlemsmøtet vedtar det, regnes lokallaget som oppløst. Styret kan oppløse 
inaktive arbeidsgrupper etter ett år.  

Lokallag og arbeidsgrupper kan ha egne vedtekter og plattform. Plattform, vedtekter og 
vedtektsendringer må godkjennes av Attac Norges styre. Lokallag og arbeidsgrupper skal i 
vedtektene være underlagt Attac Norge, slik at Attac Norges styre skal kunne oppløse 
foreningen som bestemt over. 

Lokallag og arbeidsgrupper kan også være selvstendige juridiske foreninger. Opprettelse og 
vedtekter må godkjennes av Attac Norges styre før eventuell registrering. Styret skal orienteres 
om hva som til enhver tid er registrert i offisielle registre om en slik forening. 

 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
 
Styret kan nekte å godkjenne et lokallag eller en arbeidsgruppe dersom det finner at 
lagets/gruppens formål strider mot Attac Norges vedtekter og plattform. Et slikt vedtak kan 
klages inn for landsmøtet. 
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Styret kan oppløse lokallag og arbeidsgrupper som opererer i strid med Attac Norges 
grunnprinsipper eller gjør skade på organisasjonen. Dette kan klages inn for landsmøtet.  

Dersom et lokallag ikke har avholdt medlemsmøte på ett år, kan styret i Attac Norge velge å 
kalle inn til medlemsmøte i lokallaget. Hvis ingen møter på medlemsmøtet, eller hvis 
medlemsmøtet vedtar det, regnes lokallaget som oppløst. Styret kan oppløse inaktive 
arbeidsgrupper etter ett år.  

Lokallag og arbeidsgrupper kan ha egne vedtekter og plattform. Plattform, vedtekter og 
vedtektsendringer må godkjennes av Attac Norges styre. Lokallag og arbeidsgrupper skal i 
vedtektene være underlagt Attac Norge, slik at Attac Norges styre skal kunne oppløse 
foreningen som bestemt over. 

Lokallag og arbeidsgrupper kan også være selvstendige juridiske foreninger. Opprettelse og 
vedtekter må godkjennes av Attac Norges styre før eventuell registrering. Styret skal orienteres 
om hva som til enhver tid er registrert i offisielle registre om en slik forening. 

MERKNAD: 
Hvis AU og styre slås sammen (Forslag AU 1) så utgår setningen om AUs forhåndsgodkjenning 
fra fjerde avsnitt. 
 

Begrunnelse: 
Dette er en full omskriving av delen om lokallagenes vedtekter.  
Dette er ryddigere og gjør lokallagenes/arbeidsgruppenes forhold til hovedorganisasjonen 
klarere, og gjør det tydeligere når lag/grupper vil registrere seg i Brønnøysund. 
 
Det gir også styret økt makt til å rydde opp i inaktive, eller eventuelt skadelige, lokallag og 
arbeidsgrupper. 
Inaktive lokallag uten styr på økonomien har vært et problem i Attac Norge over tid. Midler 
fra inaktive lokallag har blitt underslått av tidligere medlemmer, eller blitt stående på en 
konto som ingen har tilgang til. Arbeidsgrupper og lokallag som har brukt Attacs navn har 
spredd svært drøye konspirasjonsteorier og inviterte antisemittiske talere.  
 
Vedtektene bør gi styret makt til å rydde opp når sånt skjer.  

Relaterte forslag:  

Redaksjonelle følgevedtak (hvis dette 
vedtas MÅ også tekst endres i 
følgende paragrafer): 

Ingen  

Komiteens innstilling:  Anbefales vedtatt.  

Styrets innstilling:  
Anbefales vedtatt.   
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Forslagsnummer: KONTINGENT 1 
Forslagstiller: Styret  

Gjelder vedtekt (§): 7.1 Ordinært 
medlemskap 

Avsnitt:  hele 

Gjeldende tekst: 
Bare enkeltpersoner kan være ordinære medlemmer av Attac Norge med fulle rettigheter. 
Fulle rettigheter oppnås ved innbetalt kontingent i den gjeldende landsmøteperioden. 

Medlemmene meldes inn i og betaler sin medlemskontingent til Attac Norge. 

Medlemmene er tilsluttet Attac Norge gjennom lokallag eller arbeidsgrupper, eller ved direkte 
medlemskap. Medlemmer velger selv om de ønsker å tilknytte sitt medlemskap til et lokallag, 
en arbeidsgruppe, eller direkte medlemskap. 

Medlemskapet opphører ved personlig utmelding, død, manglende innbetaling av 
medlemskontingent eller eksklusjon. Betaler ikke en person medlemskontingent på 3 år blir 
medlemmet slettet fra Attac Norges medlemsregister. 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
Bare enkeltpersoner kan være ordinære medlemmer av Attac Norge med fulle rettigheter. 
Fulle rettigheter oppnås ved innbetalt kontingent i den gjeldende landsmøteperioden. 
 
Medlemmene meldes inn i og betaler sin medlemskontingent til Attac Norge. Der det er 
aktive lokallag er medlemmene tilsluttet gjennom dette, ellers ved direkte medlemskap.  
 
Medlemmene er tilsluttet Attac Norge gjennom lokallag eller arbeidsgrupper, eller ved 
direkte medlemskap. Medlemmer velger selv om de ønsker å tilknytte sitt medlemskap til 
et lokallag, en arbeidsgruppe, eller direkte medlemskap. 
 
Medlemskapet opphører ved personlig utmelding, død, manglende innbetaling av 
medlemskontingent eller eksklusjon. Betaler ikke en person medlemskontingent på 3 år blir 
medlemmet slettet fra Attac Norges medlemsregister. 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
Bare enkeltpersoner kan være ordinære medlemmer av Attac Norge med fulle rettigheter. 
Fulle rettigheter oppnås ved innbetalt kontingent i den gjeldende landsmøteperioden. 

Medlemmene meldes inn i og betaler sin medlemskontingent til Attac Norge. Der det er aktive 
lokallag er medlemmene tilsluttet gjennom dette, ellers ved direkte medlemskap. 

Medlemskapet opphører ved personlig utmelding, død, manglende innbetaling av 
medlemskontingent eller eksklusjon. Betaler ikke en person medlemskontingent på 3 år blir 
medlemmet slettet fra Attac Norges medlemsregister. 

Begrunnelse: 
Dette er dagens praksis. Foreslår å vedtektsfeste denne. 

Relaterte forslag: 
 

KONTINGENT 2 
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Redaksjonelle følgevedtak (hvis 
dette vedtas MÅ også tekst 
endres i følgende paragrafer): 

 

Komiteens innstilling:  Anbefales vedtatt.  

Styrets innstilling:  
Anbefales vedtatt.  
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Forslagsnummer: KONTINGENT 2 
Forslagstiller: Styret  

Gjelder vedtekt (§): 6.5 Landsmøtet Avsnitt:  8 

Gjeldende tekst: 
• fastsette medlemskontingenten og fordelingen av denne mellom Attac Norge, 

lokallagene og arbeidsgruppene, 
 
 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
• fastsette medlemskontingenten og fordelingen av denne mellom Attac Norge, 

lokallagene og arbeidsgruppene og fordele en andel av denne til lokallag og 
arbeidsgrupper, 

 
 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
 

 fastsette medlemskontingenten og fordele en andel av denne til lokallag og 
arbeidsgrupper, 

 
 

Begrunnelse: 
Følger opp KONTINGENT 1 og tilpasser vedtekten dagens praksis 
 

Relaterte forslag: KONTINGENT 2 

Redaksjonelle følgevedtak (hvis 
dette vedtas MÅ også tekst 
endres i følgende paragrafer): 

 

Komiteens innstilling:  
Anbefales vedtatt.  

Styrets innstilling:  Anbefales vedtatt, innstilt mot tre avholdne.  
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Forslagsnummer: KONTINGENT 3 

Forslagstiller: Styret  

Gjelder vedtekt (§): 7.2 Kontingent  Avsnitt: 2 

Gjeldende tekst: 
Lokallag/arbeidsgrupper med egen økonomi får kontingentandelen overført til egen 
konto. Lokallag/arbeidsgrupper med økonomi underlagt Attac Norge sentralt har 
kontingentandelen på egen konto som administreres av kontoret, eller ved at utlegg 
dekkes mot kvittering. 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og overstreking): 
Lokallag/arbeidsgrupper med egen økonomi får kontingentandelen overført til egen 
konto. Lokallag/arbeidsgrupper med økonomi underlagt Attac Norge sentralt har 
kontingentandelen på egen konto som administreres av kontoret, eller ved at utlegg 
dekkes mot kvittering. 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 

Begrunnelse: 
Dette er bare en praktisk ordning, det hører ikke hjemme i vedtektene. Retningslinjene 
beholdes, men det blir opp til styret å bestemme, og man kan finne andre løsninger uten å 
bryte vedtektene. Ordningen med at Attac Norge sentralt administrerer midler for 
lokallagene er ganske arbeidskrevende, og styret bør kunne gå bort fra den i en annen 
økonomisk situasjon. 

Relaterte forslag: 
 

Redaksjonelle følgevedtak  
 

Komiteens innstilling:  Anbefales vedtatt.  

Styrets innstilling:  Anbefales vedtatt mot to avholdne.  

 

 


